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RESUMO 

 

O presente relatório de estágio visa analisar a importância da disciplina de teatro como 

recurso na animação sociocultural na Universidade Sénior de Vila Real. Nesse sentido, 

foram lavrados dois capítulos. No primeiro, apresenta-se o enquadramento teórico da 

temática em análise, apoiado por diversos autores, contextualizando-a desde a sua 

origem até à sua concretização prática traduzida no surgimento da Rede de 

Universidades Seniores em Portugal. No segundo, apresenta-se a prática pedagógica da 

disciplina de teatro na Universidade Sénior de Vila Real, explanando 

pormenorizadamente as planificações e reflexões das aulas lecionadas bem como o 

processo criativo adotado como metodologia na criação do espetáculo intitulado “Natal 

para Todos”, estreado pelos alunos da turma na festa de natal da instituição no final do 

primeiro semestre do ano letivo de 2015/2016. No final do relatório de estágio são 

apresentadas as conclusões obtidas respeitantes à importância do teatro como recurso na 

animação sociocultural na Universidade Sénior de Vila Real. 

 

PALAVRAS-CHAVE: envelhecimento ativo, animação sociocultural e teatro. 
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ABSTRACT  

 

This internship report aims to analyze the importance of theater as a resource in social 

and cultural activities at Senior University of Vila Real. With that propose, were issued 

two chapters in this stage report. In the first chapter, we present the theoretical 

framework of the subject under review, supported by several authors, contextualizing it 

from its origin to its practical implementation translated into the emergence of Senior 

Universities Network in Portugal. In the second chapter, it presents the pedagogical 

practice of theater in the University Senior of Vila Real, explaining with detail the plans 

and reflections classes and the description of the creative process adopted as a 

methodology to create the play called "Christmas for All" presented by the students in 

the Christmas party of the institution at the end of the first semester of the school year 

2015/2016. At the end is also presented the conclusions regarding the importance of 

theater as a resource in social and cultural activities at the Senior University of Vila 

Real.  

 

KEYWORDS: active ageing, social and cultural activities and theater. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

No âmbito da unidade curricular Estágio I do Mestrado em Ensino de Teatro da 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, foi realizado um estágio no ensino da 

disciplina de teatro com os alunos da Universidade Sénior de Vila Real resultando a 

elaboração do presente relatório de estágio de caráter dissertativo. 

A estratégia de ensino adotada concentrou-se na componente prática da 

disciplina executada em duas etapas distintas: uma primeira, em que seriam realizados 

fundamentalmente exercícios de Aquecimento Corporal, de Dinâmica de Grupo e de 

Expressão Dramática e, uma segunda, em que os alunos teriam a oportunidade de 

aplicar os conhecimentos adquiridos na interpretação de uma ou mais personagens no 

espetáculo “Natal para Todos”, integrado no habitual evento festivo natalício da 

instituição, apresentado no final do primeiro semestre letivo do ano de 2015/2016. 

Tendo em consideração a relevância deste evento festivo de caráter 

sociocultural, genericamente, na instituição e, particularmente, para os alunos da 

disciplina de teatro, foi realizada uma investigação, apoiada por diversos autores, com o 

intuito de compreender a importância do teatro como recurso de animação sociocultural 

na terceira idade dando origem ao título do presente relatório de estágio. 

No final do relatório de estágio, tendo como termo de comparação os dois 

capítulos constituintes do mesmo, um de caráter teórico (enquadramento teórico) e outro 

de caráter prático (prática pedagógica), apresentam-se as conclusões obtidas relativas a 

esta matéria, tendo como alicerce a experiência na rubrica Conclusões e Perspetivas 

Futuras. 
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INTRODUÇÃO 

 

Uma das transformações mais importantes na sociedade atual diz respeito ao 

envelhecimento da população ocorrida em meados do século XX. Nesse âmbito, tornou-

se urgente encontrar soluções que proporcionem ao idoso o seu envelhecimento dentro 

de um quadro harmonioso, afetuoso e com sentido. 

A possibilidade de envelhecer dignamente existe se os países, as regiões e as 

organizações promoverem políticas e programas de “envelhecimento ativo”. Nesse 

sentido, foi proposto, no contexto Europeu, o desenvolvimento de uma política cultural 

e educativa, que envolvesse a proteção social e a formação ao longo da vida do idoso, 

traduzida em programas de intervenção sociocultural e socioeducativa que seriam 

executados em diferentes instituições e agrupamentos. 

No que concerne especificamente aos programas de intervenção socioeducativa 

na terceira idade, destacam-se, no âmbito do presente relatório de estágio, as aulas de 

caráter “não formal” lecionadas na Rede de Universidades Seniores em Portugal. Desta 

forma surge a animação cultural, alicerçada nos princípios de uma gerontologia 

educativa, usando como recurso fundamental o teatro que além de abarcar um potencial 

educativo que aumenta de forma exponencial à medida que se pratica, concebe 

dinâmicas de socialização e enculturação através da interação permanente entre os 

idosos contribuindo incontestavelmente para a melhoria da sua qualidade de vida. 
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1. PERSPETIVA GERAL SOBRE O ENVELHECIMENTO E O 

“ENVELHECIMENTO ATIVO” 

 

De acordo com Lopes (2008), na sociedade portuguesa, assistimos, na 

atualidade, a uma certa tendência para negar ao idoso a vivência de uma terceira idade 

dentro de um quadro harmonioso, afetuoso e com sentido, tendência essa que pode ter 

razões ligadas com a nossa história recente em que se fragmentou muito a pessoa 

através dos escalões etários: infância, juventude, adultos e terceira idade. Acresce ainda 

o facto de, na nossa cultura, a terceira idade ser designada como os velhos, designação 

muito pejorativa que vulgarmente se associa àquilo que é antigo, retrógrado, 

ultrapassado. Foi dispensado ao idoso o seu papel histórico de educador e de portador 

de várias sabedorias, a quem tudo era perguntado e de quem se esperava uma resposta 

vinda da aprendizagem da vida. 

Neste contexto, Barreto (apud Lopes, 2008), um dos conferencistas presentes no 

seminário organizado pela Fundação Calouste Gulbenkian, subordinado ao tema Saúde 

e Envelhecimento, sintetizou para o jornal “Público”, as seguintes preocupações: 

“São cada vez mais os idosos que deixam a casa da família, vivem 

sozinhos, residem em lares, arrastam-se por hospitais e casas de 

saúde. Enfim, morrem sozinhos. Felizes os que não duram para 

perceberem que são um fardo. Felizes os que não são objeto de 

encarniçamento médico. Felizes os que morrem depressa. (…) Os 

idosos, esses, amanhã não serão nada. Eles próprios não têm 

esperança. (…) Conhecemos, neste século, mil e um progressos: 

culturais, políticos, sanitários, tecnológicos e de bem-estar. Mas, 

num caso, talvez num só, o dos idosos, conhecemos mais regressos 

e crueldade do que progressos. As gerações ativas separam-se dos 

seus idosos de modo irreversível. A sociedade está organizada para 

quem produz. Eventualmente para quem virá a render amanhã. Mas 

não está, definitivamente não está organizada para quem cumpriu o 

seu tempo e os seus deveres, para quem rendeu e produziu, para 

quem espera acabar com algum calor e morrer em paz”. 
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Tendo em consideração que, segundo Osório (2008), “uma das transformações 

mais importantes na atual sociedade portuguesa diz respeito às mudanças demográficas 

que ocorreram em meados do século XX”, nomeadamente à superação da geração da 

terceira idade relativamente à geração de jovens, provocada pela diminuição da taxa de 

natalidade da população e pela melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, levando 

consequentemente ao envelhecimento da população, urge encontrar soluções que 

proporcionem ao idoso o seu envelhecimento com dignidade. 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (2002), o envelhecimento da 

população pode ser um dos maiores triunfos da humanidade, mas é, também, um dos 

seus maiores desafios. 

Segundo Isayama (2008) a realidade tem vindo a expor que “assumir a velhice 

não é nada fácil para a maioria das pessoas, que se sentem fragilizadas e temerosas com 

o avançar da idade”. Barreto (apud Isayama, 2008) afirma que é fundamental apontar o 

preconceito e o medo da velhice, duas faces da mesma moeda cunhada pela sociedade 

de lucro, da produtividade, do descartável e do efémero.  

Isayama (2008) esclarece que o envelhecimento é um processo dinâmico que 

carateriza toda a vida e envolve continuidade e mudança. Ao contrário do que se pensa, 

a velhice não representa uma fase marcada somente por perdas e ocorrência de 

inúmeros problemas de saúde. Ela pode ser uma fase positiva e enriquecedora, 

constituída principalmente por ganhos decorrentes da maturidade e do conhecimento 

adquiridos ao longo da vida. Porém, para que a velhice seja encarada dessa maneira, é 

necessário promover uma mudança de mentalidade, o que pode ser alcançado através da 

busca de conhecimentos que nos possibilitem compreender melhor o processo de 

envelhecimento. 

De acordo com Osório (2008), podemos permitir-nos envelhecer se os países, as 

regiões e as organizações promoverem políticas e programas de “envelhecimento 

ativo”, entendido como o “processo pelo qual se otimiza as oportunidades do bem-estar 

físico, social e mental com o objetivo de aumentar a esperança de vida saudável, a 

produtividade e a qualidade de vida durante o envelhecimento”. 
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Nesse âmbito, no contexto Europeu, propuseram-se alguns princípios básicos 

para alcançar um envelhecimento “com sucesso”, dos quais se destacam 

fundamentalmente três: 

a) O desenvolvimento e a manutenção de ocupações significativas dos idosos que 

contribuem para o seu bem-estar, da família e da sociedade, visando sentir-se 

implicado na comunidade local através de várias ações que contribuem para o 

desenvolvimento do ambiente social (participação social, voluntariado, entre 

outras); 

b) A promoção de ações preventivas relativas a doenças, deficiências, 

dependências, diminuição de capacidades, entre outras; 

c) O desenvolvimento de uma política cultural e educativa que envolva a proteção 

social e a formação ao longo da sua vida. Isto significa que as pessoas idosas 

devem ter oportunidades de realização e de participação social que lhes permita 

continuar a desenvolver-se pessoal e socialmente, aumentando o seu nível de 

cultura e de educação, oferecendo-se alternativas para o tempo livre, entre outras 

acções. 

 

2. INTERVENÇÃO CULTURAL E SOCIOEDUCATIVA NA TERCEIRA IDADE 

 

De acordo com Mendizabal (2004), a intervenção cultural e socioeducativa na 

terceira idade, visa os seguintes objetivos: promover o bem-estar pessoal, de grupo e 

comunitário das pessoas idosas; melhorar a sua qualidade de vida e saúde integral 

(física, mental e social); favorecer um envelhecimento “normal” frente a um 

envelhecimento “patológico”, prover meios para que continuem a viver muitos anos 

repletos de vida, de sentido, dignidade e felicidade; potenciar e desenvolver as suas 

capacidades, habilidades e destreza promovendo a sua realização pessoal; motivá-las 

para que continuem ativas, participativas, solidárias, críticas e úteis no meio social; 

promover o ânimo para que se esforcem e continuem a ser cidadãos com todos os seus 

direitos e beneficiar do seu nível cultural, experiencial e humano em relação à sua 

participação e presença nas instituições democráticas e de dinâmica social. 
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O mesmo autor afirma que a intervenção sociocultural na terceira idade 

concretiza-se em diferentes programas segundo os diferentes âmbitos a que se orientam, 

considerando dois contextos relacionados mutuamente. Um, genericamente designado 

“cultural”, caraterizado por propostas socioeducativas de caráter “não formal” e 

“informal”, e outro orientado para propostas de caráter “formal” (escolar). 

O âmbito da intervenção sociocultural com pessoas da terceira idade pode ser 

considerado em cinco grandes contextos cujas possíveis propostas são as seguintes: 

1. Atividades formativas culturais relacionadas com conferências e congressos 

sobre temas da atualidade, visitas culturais, cursos de monografia, cinemas-

fórum, idiomas, participação em programas de televisão e rádio, entre outras; 

2. Atividades de dinâmica ocupacional contextualizadas fundamentalmente com 

todo o tipo de trabalhos manuais (pintura, desenho, cestaria) assim como a 

formação de grupos de teatro, grupos corais, entre outras; 

3. Atividades de desenvolvimento físico-psíquico orientadas para a superação de 

limitações físicas e psicossomáticas (yoga, ginástica, natação, expressão 

corporal, termalismo, psicomotricidade); 

4. Actividades sociais e de participação dos cidadãos (convivência, ações de 

voluntariado) em diferentes programas; 

5. Atividades de extensão cultural tais como programas de alfabetização, aulas de 

cultura geral ou básica para as pessoas com menor nível educativo e cultural e 

organização de atividades culturais em clubes de reformados, lares de 

pensionistas, entre outras. 

No que diz respeito às instituições e aos agrupamentos que podem favorecer esta 

intervenção sociocultural é possível distinguir as associações de pessoas idosas, os 

centros sociais, os centros de dia, os municípios, entre outras. 

No que concerne à intervenção socioeducativa na terceira idade, as propostas são 

estritamente socioeducativas destacando-se, como referência principal, as denominadas 

“Aulas de Terceira Idade” de caráter “não formal” lecionadas nas Universidades 

Seniores que, na sua atenção às pessoas idosas, optam pela animação sociocultural, 

prática que estimula o “fazer e o saber” das mesmas. Esta situação está vigente em 

Portugal na designada Rede de Universidades de Terceira Idade.  
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2.1. A Animação Sociocultural na Terceira Idade 

 

Tendo como fundamento o atual envelhecimento da população e a sua tendência 

a aumentar, com o progresso material e a evolução do conhecimento médico, cresce a 

necessidade de se programarem acções relacionadas com a animação sociocultural para 

a terceira idade. Neste contexto, Lopes (2008) afirma que a gerontologia educativa 

começa a adquirir uma importância crescente no campo das ciências da educação como 

estratégia de intervenção na prevenção e compensação de situações de deterioração do 

corpo e da mente do idoso, provocada pelo avanço da idade. Como tal, a animação 

sociocultural na terceira idade alicerça-se nos princípios de uma gerontologia educativa, 

promotora de situações otimizantes e operativas, com vista a auxiliar as pessoas idosas a 

programar a evolução natural do seu envelhecimento, a promover-lhes novos interesses 

e novas actividades, que conduzam à manutenção da sua vitalidade física e mental, e de 

perspectivar a animação do seu tempo, que é predominantemente livre. Isto mesmo nos 

diz Elizasu (apud Lopes, 2008), através da noção de animação sociocultural no âmbito 

da terceira idade: 

“A aparição da animação sociocultural no âmbito da terceira idade 

surge em resposta a uma ausência ou diminuição da sua actividade 

e das suas relações sociais. Para preencher esse vazio, a animação 

sociocultural trata de favorecer a emergência de uma vida centrada 

à volta do indivíduo ou do grupo. A animação sociocultural 

concebe a ideia de progresso das pessoas idosas através da sua 

integração e participação voluntária em tarefas colectivas nas quais 

a cultura joga um papel estimulante”. 

Atendendo às particularidades que caraterizam as pessoas idosas, apoiando-nos 

em Osorio (2008), a animação sociocultural na terceira idade tem caraterísticas 

específicas centradas em quatro dimensões: a dimensão intelectual que, como elemento 

do “princípio da actividade”, deve favorecer a prática do exercício mental, com 

tendência, entre outros aspectos, para a aquisição de novos conhecimentos, o exercício 

das actividades cognitivas, a criatividade, a autonomia pessoal em relação com ideias, 

as crenças, as correntes do pensamento, etc; a dimensão biológica que deve assumir 

como referência geral a manutenção da saúde física nos seus diferentes âmbitos, já que 

esta favorece a ausência de muitas limitações a que somos propensos com o passar dos 
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anos se não existir uma prevenção adequada; a dimensão psicológica de caráter geral 

que deve intervir permitindo às pessoas idosas desenvolver uma maior consciência de 

auto-conceito e auto-estima, bem-estar, realismo perante o apreço das próprias 

competências, maior estabilidade emocional e diminuição da ansiedade; e, por último, a 

dimensão social que deve promover a participação do idoso na vida comunitária. Esta 

participação é uma referência importante pois permite, entre outros aspectos, novas 

relações sociais, melhor conhecimento de si próprio e superação da invalidez devido ao 

contexto da reforma, criação de compromissos e participação no desenvolvimento 

comunitário ao gerar laços de aproximação na comunidade onde vive. 

O mesmo autor refere que no que alude ao desenvolvimento de propostas de 

animação sociocultural para a terceira idade é imprescindível ter em atenção que as 

mesmas diferem, por vezes bastante, das actividades preparadas com outros grupos. 

Pessoas idosas não são apenas diferentes de outros grupos, elas também diferem muito 

entre si, e pouco se conhece sobre este heterogéneo grupo social. São sujeitos singulares 

que desafiam a nossa percepção sobre o tempo, relações humanas, valores e princípios 

éticos, prioridades, limites, desafios, sensibilidades, angústias, exclusões, enfim, sobre 

toda a complexidade e beleza da vida. 

Neste contexto é igualmente necessário salientar que para trabalhar em animação 

sociocultural com pessoas da terceira idade é necessário gostar de pessoas idosas. 

Pessoas idosas exigem sensibilidade, atenção, transparência, cuidado e paciência. São 

perspicazes e mostram insatisfação quando são tratadas com descaso e percebem 

quando um profissional não tem interesse por elas, não considera suas necessidades e 

não as reconhece como pessoas importantes. As pessoas idosas gostam de ser ouvidas, 

de expressar suas opiniões e serem respeitadas por elas, de se sentirem úteis, valorizadas 

e independentes, de serem identificadas pelo nome. 

Conquanto, é imprescindível observar e escutar atentamente o idoso sem a 

pretensão de assumir o papel de psicólogo ou “conselheiro”. De acordo com Barreto, 

(2002), “Nada de conselhos ou de se envolver emocionalmente com as narrativas: é só 

ouvir e registar o que ouviu para conhecer melhor o grupo e cada um dentro dele”, 

atitude de respeito pela opinião do idoso. Afinal, a sua cultura é diferente, as suas 

referências são outras, o seu comportamento e até o seu vocabulário expressam a 

realidade em que foi criado, há muitas décadas atrás. 
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Relativamente ao âmbito e metodologia utilizada pela animação sociocultural 

com pessoas da terceira idade, Lopes (2008) destaca o teatro como um dos recursos 

proveniente da área cultural que permite conceber formas inovadoras activas 

possibilitando a aprendizagem pela via de interacção, rompendo com as práticas 

convencionais de formação na área social nomeadamente através de incentivos à 

participação em associações e grupos de caráter informal, realização de fóruns, 

seminários, conferências, entre outras. 

Porém, o mesmo autor alerta para a necessidade de recordar que o teatro 

somente pode constituir um recurso de animação sociocultural com pessoas da terceira 

idade se o processo de criação teatral utilizar uma metodologia que tome em linha de 

conta os seguintes traços caraterizadores: 

I. Plano social. Criar um espectáculo não se pode confundir com a convencional 

encenação, pois tem importância destacar o processo e fazer dele um meio que 

acolha referências estéticas do domínio da parateatralidade, atender aos registos 

ligados à cultura de uma determinada comunidade, analisar dramaturgicamente o 

texto, dando enfase a aspectos sociais, educativos e políticos presentes na 

mensagem da obra literária ou situação dramática, aprofundar os signos teatrais 

e relacioná-los com a dimensão da vida pois o teatro constitui um espaço de 

encontro entre pessoas onde a realidade é lida a partir de vários ângulos. 

II. Plano educativo. Enfatizar a educação expressiva (corpo), plástica (cenário, 

adereços, figurinos) e musical (sonoplastia). 

III. Plano político. Conectar o idoso com a vivência de uma educação democrática a 

partir do grupo. 

 

2.1.1. O Teatro como Recurso de Animação Sociocultural na Terceira Idade 

 

Segundo Vieites (2013) “todas as pessoas que trabalham no mundo da educação 

acabam por encontrar-se, mais cedo ou mais tarde, com o teatro por, sobretudo quando 

se pratica a partir da perspectiva da animação, abarcar um potencial educativo que 

aumenta de forma exponencial à medida que se pratica”. 
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Tendo como base esta comunicação apresentam-se algumas ideias fundamentais 

que explicam a natureza do potencial educativo do teatro, numa perspectiva de 

animação sociocultural com pessoas da terceira idade, tendo em consideração as 

dinâmicas de socialização e enculturação que se geram através da interacção 

permanente entre os idosos. 

De acordo com o mesmo autor, “o teatro é a mais social das artes por se tratar 

de uma manifestação cultural de caráter colectivo que somente pode existir em 

presença, ou seja, quando o emissor e o receptor partilham o mesmo tempo e o mesmo 

espaço, num aqui e agora”. Nesse sentido, o teatro implica criar um marco no qual seja 

possível o encontro e a relação.  

Peter Brook (apud Lopes, 2008), um dos mais importantes homens do teatro, 

ao nível mundial, confirma a afirmação anterior ao expor: 

“Foi preciso fazer muitos espectáculos, durante muitos anos, em 

muitos locais, para conseguir trabalhar aquilo que é fundamental no 

teatro: as pessoas e o espaço. Uma pessoa atravessa um espaço, 

outra observa e parece que temos o essencial para o teatro; não, 

uma atravessa um espaço, outra observa, e falta o encontro. Neste 

último momento estamos no mundo do teatro”. 

Por outro lado, o teatro como manifestação social provoca múltiplas interacções 

e uma rede de relações muito singular, não somente a partir das que ocorrem entre o 

emissor e o receptor mas também às que se podem imaginar entre emissores por um 

lado e receptores por outro. Sentar-se ao lado de uma pessoa e ouvir a sua respiração ou 

sentir o seu olhar é já uma forma de socialização. 

É igualmente importante mencionar que o teatro é uma arte que tem como 

finalidade a criação de mundos dramáticos que se expõem em cena permitindo um 

indiscutível interesse para o conhecimento do outro tanto numa perspectiva cultural, 

como de género, idade e condição, permitindo criar laços afectivos únicos entre os 

elementos do grupo em que se “pratica.” 

Neste âmbito, Vieites (2013) acrescenta que o teatro na sua própria concepção 

“propícia processos de trabalho em grupo que implicam pessoas muito diversas, que 

podem manter entre si interacções muito interessantes. Falamos tanto de processos 

artísticos como de processos técnicos e todos se vinculam entre si de forma necessária.” 
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De entre os processos artísticos salientámos os processos de criação colectiva, 

como método de trabalho de dimensão educativa e social, em que sempre existem linhas 

de trabalho nas quais podem participar as mais diversas pessoas que não tenham 

nenhuma ambição artística e que apenas desejam participar e contribuir no processo 

colectivo que se concretiza numa realização comum, tal como acontece com as pessoas 

idosas que frequentam as aulas de teatro das universidades seniores. 

Nesses processos, desde a selecção de um texto ou de um tema para criar um 

espectáculo, até à elaboração de cenografias e figurinos, é necessário que a equipa de 

trabalho, docente e alunos da turma de teatro, converta essa fase do programa num 

projeto de cooperação criativa, uma vez que todos terão muito a contribuir em diferentes 

actividades, todas substantivas e necessárias. Apenas se precisa de uma boa planificação 

para adaptar os ritmos de trabalho ao cumprimento dos objetivos. É ainda essencial não 

esquecer que como em qualquer projeto existem objetivos e finalidades a atingir e, 

como tal, todos os processos envolvidos devem ser encaminhados nesse sentido. 

Segundo Kuppers (2007) todas estas formas de entender a prática cénica em 

modo colaborativo têm a vantagem de ampliar consideravelmente o marco das 

actividades que lhe são próprias a um ofício de teatro podendo tomar direcções diversas 

nomeadamente em projectos que podem vincular-se com o património material e 

imaterial, nomeadamente a recuperação de festas, celebrações e rituais temáticas, 

serviços procurem novos beneficiários em programas de extensão cultural, clubes de 

leitura ou de espetadores, entre outras actividades.  

Relativamente às dinâmicas de enculturação geradas pelo teatro como recurso de 

animação sociocultural com pessoas da terceira idade, salienta-se que o teatro contém 

em si um enorme potencial e numerosas possibilidades para se converter numa 

manifestação cultural com a qual podemos pôr em prática processos de análise e debate 

do real numa perspectiva socio-crítica. Segundo Garcia (1980), 

“Não basta fazer teatro para que tenhamos trabalho de animação; se 

isso não tiver um determinado objetivo, se não estiver inserido 

nesse tal processo, não estamos num trabalho de animação, não é 

fazer teatro pelo teatro, para entreter as pessoas. Isso não tem nada 

de mal. Mas não chega. É preciso que os meios de expressão 

cultural seja, para nós instrumento de intervenção, que visem 
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resolver alguma coisa, ou contribuir pra olhar a realidade de 

maneira diferente”. 

O mesmo autor acrescenta ainda que, no seu entender, a ideia de teatro aparece 

antes da ideia da animação sociocultural e menciona, de forma indirecta, o seu 

contributo como meio de perpetuação cultural de um povo: 

“Constitui-se um grupo: «vamos fazer teatro, mas como, que 

peça?» Há sempre uma maneira de começar. Este grupo começou 

assim. A ideia não era: «Vamos fazer animação». Nunca é. Isso é 

mais tarde. Pelo processo e dinâmica que se vai adquirindo. E, no 

meio disto, surgiu a ideia de se começar a fazer uma peça sobre a 

vida na aldeia, fazer uma recolha sobre a história da aldeia e, a 

partir daí, organizar uma peça, os diálogos. Surgiram então 

diversos acontecimentos e, cada um deles deu para fazer um 

quadro”. 

Porém, Barthes (1980) aborda o teatro como uma obra polifónica no qual 

coexistem corpo, espaço cénico, figurinos, luminotecnia e sonoplastia, utilizando como 

forma de comunicação múltiplos signos, despertando a consciência crítica dos 

espetadores: 

“O que é o teatro? Uma espécie de máquina cibernética. Em 

repouso, esta máquina esconde-se por detrás de um reposteiro mas 

assim que fica a descoberto começa a enviar-nos mensagens. Estas 

mensagens têm de caraterístico o facto de serem simultâneas e, 

todavia, terem diferentes ritmos; em determinada altura do 

espectáculo recebemos seis ou sete informações (provenientes do 

cenário, da indumentária, da iluminação, da colocação dos actores, 

dos seus gestos, mímica, falas) mas algumas permanecem (como 

acontece com o cenário) enquanto outras se vão modificando (as 

palavras, os gestos); estamos, portanto, perante uma verdadeira 

polifonia informativa e é isto que constitui a teatralidade: uma 

densidade de signos”. 
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É esta densidade de signos, esta polifonia informativa, que também deve ser 

utilizada como meio de animação sociocultural com pessoas da terceira idade numa 

perspectiva de desenvolvimento cultural como também social, como foi anteriormente 

referido, mas também educativa.  

Neste contexto convém mencionar que o teatro como meio de animação 

sociocultural com pessoas da terceira idade, é festa participada, festa que se liga à 

origem e essência do teatro, onde todos são actores protagonistas com a recusa do papel 

de espetadores passivos, comprometendo-se com o desenvolvimento humano e 

apresentando-se com atitudes didácticas e pedagógicas procurando, sempre a partir da 

envolvência, romper com o tédio, a resignação e incitar ao auto desenvolvimento do 

idoso. Gonzales (1987) fundamenta esta ideia ao afirmar: 

“O teatro sintetiza em si aspectos tais como o didáctico, o cultural, 

o artístico e o social. Aspectos que, por outro lado, constituem as 

três frentes nos quais se move a animação sociocultural. Portanto, o 

teatro a partir da animação pode cobrir actividades tais como: 

espectáculos oferecidos por companhias e grupos de teatro, 

espectáculos tendentes à participação de todos os presentes: festas, 

carnavais, teatro-fórum, etc., a aprendizagem dramático-teatral, 

mediante a promoção de cursos ou actividades de caráter educativo 

e formativo”. 

Como processo, é pertinente acrescentar, que fazer teatro é muito mais 

importante do que ver teatro e de que o processo de criação do espectáculo é mais 

significativo do que o espectáculo em si. De acordo com Peter Brook (apud Lopes, 

2008): 

“Perceber, também, que o teatro é vida, leva tempo; fazer do 

espaço, que é todo o mesmo, e das pessoas, que são sempre as 

mesmas, espaço e pessoas de teatro, leva tempo, dá trabalho e nem 

sempre se consegue (…) Apesar de não haver segredos para fazer 

coisas, é difícil fazê-las”. 
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Por todos os motivos explanados anteriormente conclui-se que o prazer de 

comunicar e de estar com o outro, a vontade de realizar tarefas comuns, a partilha de 

experiências, a capacidade de enfrentar os problemas numa perspectiva de grupo, a 

crença num amanhã diferente do de hoje, o acreditar numa comunicação geradora de 

educação, tudo isto define a concepção de um teatro, particularmente no âmbito da 

animação sociocultural com pessoas da terceira idade, que rompe com o espaço 

convencional e ruma em direcção ao homem que não quer representar para outro 

homem, mas que quer interagir com ele numa relação aberta, festiva, respeitosa, 

criativa, confiante, espontânea e fraterna. 

  



16 
 

CONCLUSÃO 

 

De acordo com Vieites (2013) todas as pessoas que trabalham no mundo da 

educação acabam por encontrar-se, mais cedo ou mais tarde, com o teatro por, 

sobretudo quando se pratica a partir da perspectiva da animação, abarcar um potencial 

educativo que aumenta de forma exponencial à medida que se pratica.” 

Tendo como base esta comunicação, apresentam-se algumas ideias fundamentais 

que explicam a natureza do potencial educativo do teatro, numa perspectiva de 

animação sociocultural com pessoas da terceira idade, tendo em consideração as 

dinâmicas de socialização e enculturação que se geram através da interacção 

permanente entre os idosos. 

O mesmo autor afirma que “o teatro é a mais social das artes por se tratar de 

uma manifestação cultural de caráter colectivo que somente pode existir em presença, 

ou seja, quando o emissor e o receptor partilham o mesmo tempo e o mesmo espaço, 

num aqui e agora”. Neste sentido, o teatro implica criar um marco no qual seja possível 

o encontro e a relação.  

Peter Brook (apud Lopes, 2008), fundamenta a afirmação anterior ao expor: 

“Foi preciso fazer muitos espectáculos, durante muitos anos, em 

muitos locais, para conseguir trabalhar aquilo que é fundamental no 

teatro: as pessoas e o espaço. Uma pessoa atravessa um espaço, 

outra observa e parece que temos o essencial para o teatro; não, 

uma atravessa um espaço, outra observa, e falta o encontro. Neste 

último momento estamos no mundo do teatro”. 

Por outro lado, o teatro como manifestação social provoca múltiplas interacções 

e uma rede de relações muito singular, não somente a partir das que ocorrem entre o 

emissor e o receptor mas também às que se podem imaginar entre emissores por um 

lado e receptores por outro. Sentar-se ao lado de uma pessoa e ouvir a sua respiração ou 

sentir o seu olhar é já uma forma de socialização. 

É igualmente importante mencionar que o teatro é uma arte que tem como 

finalidade a criação de mundos dramáticos que se expõem em cena permitindo um 

indiscutível interesse para o conhecimento do outro, tanto numa perspectiva cultural, 
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como de género, idade e condição, permitindo criar laços afectivos únicos entre os 

elementos do grupo em que se “pratica”. 

Nesse âmbito Vieites (2013) acrescenta que o teatro na sua própria concepção 

“propícia processos de trabalho em grupo que implicam pessoas muito diversas, que 

podem manter entre si interacções muito interessantes. Falamos tanto de processos 

artísticos como de processos técnicos e todos se vinculam entre si de forma necessária”. 

De entre os processos artísticos salientámos os processos de criação colectiva, como 

método de trabalho de dimensão educativa e social, em que sempre existem linhas de 

trabalho nas quais podem participar as mais diversas pessoas que não tenham nenhuma 

ambição artística e que apenas desejam participar e contribuir no processo colectivo que 

se concretiza numa realização comum, tal como acontece com as pessoas idosas que 

frequentam as aulas de teatro das universidades seniores. 

Nesses processos, desde a selecção de um texto ou de um tema para criar um 

espectáculo, até à elaboração de cenografias e figurinos, é necessário que a equipa de 

trabalho, docente e alunos da turma de teatro, converta essa fase do programa num 

projeto de cooperação criativa, uma vez que todos terão muito a contribuir em diferentes 

actividades, todas substantivas e necessárias. Apenas se precisa de uma boa 

planificação, para adaptar os ritmos de trabalho ao cumprimento dos objetivos. É ainda 

essencial não esquecer que como em qualquer projeto existem objetivos e finalidades a 

atingir e, como tal, todos os processos envolvidos devem ser encaminhados nesse 

sentido. 

De acordo com Kuppers (2007) todas estas formas de entender a prática cénica 

em modo colaborativo têm a vantagem de ampliar consideravelmente o marco das 

actividades que lhe são próprias a um ofício de teatro, podendo tomar direcções diversas 

nomeadamente em projectos que podem vincular-se com o património material e 

imaterial, nomeadamente a recuperação de festas, celebrações e rituais temáticas, 

serviços procurem novos beneficiários em programas de extensão cultural, clubes de 

leitura ou de espetadores, entre outras actividades.  

Relativamente às dinâmicas de enculturação, geradas pelo teatro como recurso 

de animação sociocultural com pessoas da terceira idade, salienta-se que o teatro 

contém em si um enorme potencial e numerosas possibilidades para se converter numa 

manifestação cultural com a qual podemos pôr em prática processos de análise e debate 

do real numa perspectiva socio-crítica. Segundo Garcia (1980), 
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“Não basta fazer teatro para que tenhamos trabalho de animação; se 

isso não tiver um determinado objetivo, se não estiver inserido 

nesse tal processo, não estamos num trabalho de animação, não é 

fazer teatro pelo teatro, para entreter as pessoas. Isso não tem nada 

de mal. Mas não chega. É preciso que os meios de expressão 

cultural seja, para nós instrumento de intervenção, que visem 

resolver alguma coisa, ou contribuir pra olhar a realidade de 

maneira diferente”. 

O mesmo autor acrescenta ainda que, no seu entender, a ideia de teatro aparece 

antes da ideia da animação sociocultural e menciona, de forma indirecta, o seu 

contributo como meio de perpetuação cultural de um povo: 

“Constitui-se um grupo: «vamos fazer teatro, mas como, que 

peça?» Há sempre uma maneira de começar. Este grupo começou 

assim. A ideia não era: «Vamos fazer animação». Nunca é. Isso é 

mais tarde. Pelo processo e dinâmica que se vai adquirindo. E, no 

meio disto, surgiu a ideia de se começar a fazer uma peça sobre a 

vida na aldeia, fazer uma recolha sobre a história da aldeia e, a 

partir daí, organizar uma peça, os diálogos. Surgiram então 

diversos acontecimentos e, cada um deles, deu para fazer um 

quadro”. 

Porém, Barthes (1980) aborda o teatro como uma obra polifónica no qual 

coexistem corpo, espaço cénico, figurinos, luminotecnia e sonoplastia, utilizando como 

forma de comunicação múltiplos signos, despertando a consciência crítica dos 

espetadores: 

“O que é o teatro? Uma espécie de máquina cibernética. Em 

repouso, esta máquina esconde-se por detrás de um reposteiro mas 

assim que fica a descoberto começa a enviar-nos mensagens. Estas 

mensagens têm de caraterístico o facto de serem simultâneas e, 

todavia, terem diferentes ritmos; em determinada altura do 

espectáculo recebemos seis ou sete informações (provenientes do 

cenário, da indumentária, da iluminação, da colocação dos actores, 

dos seus gestos, mímica, falas) mas algumas permanecem (como 

acontece com o cenário) enquanto outras se vão modificando (as 
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palavras, os gestos); estamos, portanto, perante uma verdadeira 

polifonia informativa e é isto que constitui a teatralidade: uma 

densidade de signos”. 

É esta densidade de signos, esta polifonia informativa, que também deve ser 

utilizada como meio de animação sociocultural com pessoas da terceira idade numa 

perspectiva de desenvolvimento cultural como também social, como já foi 

anteriormente referido, mas também educativa. 

Neste contexto convém mencionar que o teatro, como meio de animação 

sociocultural com pessoas da terceira idade, é festa participada, festa que se liga à 

origem e essência do teatro, onde todos são actores protagonistas com a recusa do papel 

de espetadores passivos, comprometendo-se com o desenvolvimento humano e 

apresentando-se com atitudes didácticas e pedagógicas, procurando, sempre a partir da 

envolvência, romper com o tédio, a resignação e incitar ao auto desenvolvimento do 

idoso. Gonzales (1987) fundamenta esta ideia ao afirmar: 

“O teatro sintetiza em si aspectos tais como o didáctico, o cultural, 

o artístico e o social. Aspectos que, por outro lado, constituem as 

três frentes nos quais se move a animação sociocultural. Portanto, o 

teatro a partir da animação pode cobrir actividades tais como: 

espectáculos oferecidos por companhias e grupos de teatro, 

espectáculos tendentes à participação de todos os presentes: festas, 

carnavais, teatro-fórum, etc., a aprendizagem dramático-teatral, 

mediante a promoção de cursos ou actividades de caráter educativo 

e formativo”. 

Como processo, é pertinente acrescentar, fazer teatro é muito mais importante 

do que ver teatro e de que o processo de criação do espectáculo é mais significativo do 

que o espectáculo em si. De acordo com Peter Brook (apud Lopes, 2008): 

“Perceber, também, que o teatro é vida, leva tempo; fazer do 

espaço, que é todo o mesmo, e das pessoas, que são sempre as 

mesmas, espaço e pessoas de teatro, leva tempo, dá trabalho e nem 

sempre se consegue (…) Apesar de não haver segredos para fazer 

coisas, é difícil fazê-las”. 
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Por todos os motivos explanados anteriormente conclui-se que o prazer de 

comunicar e de estar com o outro, a vontade de realizar tarefas comuns, a partilha de 

experiências, a capacidade de enfrentar os problemas numa perspectiva de grupo, a 

crença num amanhã diferente do de hoje, o acreditar numa comunicação geradora de 

educação, tudo isto define a concepção de um teatro, particularmente no âmbito da 

animação sociocultural com pessoas da terceira idade, que rompe com o espaço 

convencional e ruma em direcção ao homem que não quer representar para outro 

homem, mas que quer interagir com ele numa relação aberta, festiva, respeitosa, 

criativa, confiante, espontânea e fraterna. 
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INTRODUÇÃO 

 

No presente capítulo concentramo-nos essencialmente na explanação da prática 

pedagógica adoptada no ensino da disciplina de teatro aos alunos da Universidade de 

Vila Real, visando, por um lado, instruir e capacitar os alunos de algumas técnicas de 

palco fundamentais ao exercício da representação teatral e, por outro, a sua aplicação 

prática no processo criativo de um espectáculo alusivo à temática natalícia apresentado 

no final do primeiro semestre letivo do ano de 2015/2016. Nesse sentido, foram 

realizadas diversas planificações e respectivas reflexões das aulas leccionadas 

encontrando-se pormenorizadamente descritas na segunda parte do capítulo na rubrica 

2. Prática Pedagógica. Porém, tendo em consideração a importância da contextualização 

prévia do tipo de instituição a lecionar, a sua história e as atividades aí habitualmente 

desenvolvidas, bem como as caraterísticas individuais dos alunos da turma de teatro, foi 

realizada uma pesquisa nesse âmbito auxiliando simultaneamente na orientação da 

prática pedagógica do estágio, a qual é apresentada na primeira parte do capítulo na 

rubrica 1. Caraterização da instituição. 

No final do capítulo são apresentadas todas as conclusões adquiridas no presente 

estágio no exercício da prática pedagógica de ensino da disciplina de teatro aos alunos 

da Universidade Sénior de Vila Real. 
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1. CARATERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

1.1. O Centro Cultural Regional de Vila Real 

1.1.1. História 

O primeiro acontecimento no sentido da criação do Centro Cultural Regional em 

Vila Real ocorreu numa reunião no dia 19 de junho de 1979, realizada no edifício da 

Câmara Municipal de Vila Real (biblioteca da Fundação Calouste Gulbenkian), na 

presença de representantes da Secretaria de Estado da Cultura (SEC), em que estiveram 

algumas individualidades vila-realenses ligadas à ação cultural. Entendeu-se que uma 

associação das coletividades culturais do concelho de Vila Real daria bons resultados, 

por se congregarem esforços e experiências. Foi então eleita uma Comissão Promotora 

que convidou todas as associações culturais do concelho de Vila Real para uma reunião 

no dia 14 de Julho, no mesmo local, na qual seria eleita a Comissão Instaladora 

constituída por José Manuel da Costa Pereira, Carlos Augusto Coelho Pires, António 

Cabral, Rodrigo Botelho e Francisco Albuquerque (técnico da SEC em serviço em Vila 

Real). A Comissão Instaladora iniciou imediatamente os trabalhos de redação dos 

Estatutos e do Regulamento Interno do que viria a ser o Centro Cultural Regional de 

Vila Real (CCRVR) e dirigiu o convite a 104 associações do distrito de Vila Real 

(tantas quantas se conheciam como existindo ou tendo já existido até essa data) para 

uma reunião no salão dos Bombeiros Voluntários de Salvação Pública e Cruz Branca de 

Vila Real. 

Nessa reunião, realizada no dia 4 de outubro de 1979, compareceram 

representantes de 14 associações dos concelhos de Vila Real, Sabrosa e Mesão Frio, 

estando nove credenciados para votar, na qual, além dos membros da Comissão 

Instaladora, esteve também presente Madeira Luís (funcionário da SEC). A sessão 

prolongou-se por 4 horas, tendo sido aprovados os Estatutos e o Regulamento Interno 

do CCRVR e eleitos os respetivos corpos sociais que, de acordo com a lei, dispunham 

de autoridade provisória até à escritura da cooperativa. 

No dia 5 de novembro do mesmo ano (1979) foi finalmente assinada a escritura 

do CCRVR, no Cartório Notarial de Vila Pouca de Aguiar, pelos 10 (número exigido 

por lei) sócios fundadores (Virgínio da Costa Ribeiro, João Jorge Dias Sarmento, 

António Joaquim Magalhães Cabral, José Augusto Monteiro Macedo, José Alcides 

Amorim Marques de Almeida, Carlos Augusto Coelho Pires, Francisco José Ferreira 
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Dias, Carlos Alberto Fraga, Victor Manuel dos Santos Rodrigues e Manuel Maria de 

Matos Beleza) e fundados os primeiros corpos sociais desta cooperativa, os quais se 

apresentam no Quadro I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com o intuito de dar forma legal à admissão dos sócios individuais e coletivos 

que, entretanto, tinham aderido ao CCRVR, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

convocou os sócios fundadores e, por unanimidade de votos, a admissão foi aprovada. 

Nesse momento a cooperativa contava com 49 sócios colectivos (de 14 concelhos) e 22 

sócios individuais. 

 

1.1.2. Localização e aquisição de edifício próprio 

 

“O belo solar que ocupa todo o lado poente do Largo de São Pedro, 

em Vila Real, fronteiro à igreja de São Pedro, em pleno centro da 

cidade, vai converter-se em pólo de irradiação cultural, ao serviço 

da região transmontana e duriense. Foi assinado já um contrato 

entre Valdemar Ferreira Pêgo e Marinha do Poço Fernandes Pêgo, 

vendedores, e o Centro Cultural Regional de Vila Real, 

Quadro I – Primeiros corpos sociais do CCRVR, 1979 (fonte: Nordeste Cultural, n.º1, 

25/Abril/80, p. 3). 

Primeiros corpos sociais do CCRVR (1979) 

Órgãos Membros Nomes 

Mesa da 

Assembleia 

Geral 

Presidente Carlos Augusto Coelho Pires 

Vogais Francisco José Ferreira Dias 

Victor Manuel dos Santos Rodrigues 

Direção Presidente António Joaquim Magalhães Cabral 

Secretário Virgínio da Costa Ribeiro 

Tesoureiro José Augusto Monteiro Macedo 

Conselho Fiscal Presidente João Jorge Dias Sarmento 

Vogais Carlos Alberto Fraga 

José Alcides Amorim Marques de Almeida 
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representado por António Cabral e Virgílio Ribeiro, 

respectivamente Presidente e Secretário da Direcção. O acto 

culminou um ano de negociações, por vezes nada fáceis, em que o 

interesse regional norteou sempre toda e qualquer diligencia 

efectuada”.
1
 

O CCRVR localizou-se sempre na cidade de Vila Real, primeiro no Largo do 

Pioledo, (Rua 31 de Janeiro, 41, 1º), depois no Largo dos Freitas (Avenida Dão Dinis, 

Bloco A, 3.º Dt.º) e atualmente em edifício próprio, num solar do século XIX, no Largo 

de São Pedro. 

O solar onde se localiza atualmente o CCRVR foi adquirido em 1980 com as 

verbas disponibilizadas pela Secretaria de Estado da Cultura e pela Fundação Calouste 

Gulbenkian (FCG). Porém, após a sua aquisição, o edifício necessitava ainda de ser 

equipado e de inúmeras obras de restauro, sobretudo do telhado que ameaçava ruína na 

parte norte. Nesse âmbito, o CCRVR fez um apelo às associações e às autarquias locais 

que colaborassem no respectivo restauro e apetrechamento do edifício, salientando: “Eis 

o desafio que temos de aceitar, na certeza de que os homens passam e as obras ficam. 

Só estas os engrandecem”
1
. 

Como resposta a este apelo, o Secretário de Estado da Cultura contribuiu com 

uma verba para a reparação do telhado, ao qual o CCRVR apresentou publicamente os 

seus agradecimentos divulgados na publicação do jornal mensal Nordeste Cultural, n.º 

23, de maio/julho de 1983, na página 2. 

As instalações do edifício do CCRVR compreendiam 600 m
2
 de área 

correspondente aos andares rés-do-chão e cave, 600 m
2
 de área correspondente ao 

primeiro andar e cerca de 1450 m
2
 de área de quintal. As paredes da casa e da escadaria 

interior eram de granito e as madeiras, na quase totalidade, de castanho, com tectos 

abulados, e alguns interiores ornatos. O edifício dotava-se de um brasão na frontaria. 

Nessa fase, o CCRVR teve sempre no pensamento a possibilidade de dotar o 

edifício de um auditório, teatro-estúdio, museu, sala de exposições, oficinas, biblioteca, 

                                                           
1
 António Cabral, In Nordeste Cultural, n.º 13, maio/junho de 1981, p. 7 
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e eventualmente um posto emissor de rádio, justificando: “(…) tudo isso é necessário 

para preservar e incrementar a cultura da região”
2
. 

Atualmente, decorridos 36 anos após a aquisição do edifício do CCRVR, este 

mantém a mesma área, sua estrutura interior e materiais originais e o brasão na 

frontaria. Além disso, tal como era o seu intuito, foi criado um Museu Etnográfico, uma 

Biblioteca, uma Sala de Exposições e diversos compartimentos foram equipados com 

material para a realização de eventos bem como para o ensino de diversas áreas 

lecionadas pela Universidade Sénior de Vila Real aí instalada. No interior do edifício do 

CCRVR foi também instalada uma outra cooperativa - Rádio Voz do Marão. 

 

1.1.3. Atividades 

 

Os três setores de atividade que figuravam nos primeiros estatutos do CCRVR 

foram os Jogos Populares Transmontanos (JPT), a Etnografia e o Património e a 

Formação e as Animação Culturais, incluindo-se neste último o teatro, o cinema, a 

fotografia, as artes plásticas, a música, a literatura e o artesanato. No início de atividade 

do CCRVR, esta cooperativa funcionou como um elo de ligação entre a SEC e as 

associações da região. Um ano após a sua fundação (1980), o CCRVR elaborou e 

enviou à SEC um plano de atividades e deu corpo a várias iniciativas, de entre as quais a 

recolha de dados relativos aos grupos culturais da região, a fase preparatória dos JPT e o 

espectáculo comemorativo do IV Centenário da Morte de Camões. A SEC aceitou 

imediatamente as suas grandes linhas de ação, bem como o plano de atividades que lhes 

correspondia, dotando o CCRVR das verbas necessárias à sua subsistência, tendo a 

FCG contribuído igualmente substancialmente. 

O maior prestígio que o CCRVR adquiriu, a nível nacional e internacional, foi 

no setor dos JPT. A primeira grande festa de jogos populares na região transmontana e 

duriense foi em 1977 em Vila Real, tendo decorrido com extraordinária animação. 

Porém, como a sua Comissão Organizadora se tinha dissolvido, na reunião do dia 

14/07/79, na Comissão Instaladora do CCRVR, António Cabral, presidente da direção 

                                                           
2
 In Nordeste Cultural, n.º 13, maio/junho de 1981, p. 7. 
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do CCRVR dessa altura, passou a desenvolver uma grande investigação sobre os jogos 

populares, escrevendo e publicando várias obras literárias acerca dos mesmos, 

nomeadamente o livro A Teoria do Jogo, tendo um papel importantíssimo na 

dinamização dos mesmos. Esta investigação culminou em 1980 com a organização dos 

II JPT, precedidos de uma fase preparatória com grandes festas em trinta localidades da 

região. Pronunciaram-se, de seguida, muitas conferências e realizaram-se jogos fora da 

região das quais Lisboa, Santiago de Compostela, Frankfurt. O Concelho da Europa 

tomou conta dessas vitalidades e autenticidade culturais, a ponto de estarem na base do 

II Estágio Alternativo Europeu sobre Desportos Tradicionais e Jogos Populares, 

realizado em Lamego, em Julho de 1982. 

Relativamente aos outros setores de atividade do CCRVR, os mesmos não foram 

negligenciados e, a prová-lo, estiveram a promoção de concursos de pintura e de 

literatura, os cursos nas áreas culturais do teatro, cinema, fotografia e artes gráficas e 

ainda o apoio a publicações, bandas de música, tunas, ranchos folclóricos, conferências, 

investigação etnográfica e antropológica.  

Atualmente o CCRVR vê-se limitado nas suas iniciativas e ou actividades 

culturais devido à falta de apoios financeiros. Contudo, tem mantido algumas atividades 

no campo do teatro e da música, jogos populares, concursos de literatura, lançamentos 

de livros, palestras, exposições temporárias e a manutenção de exposições permanentes, 

nomeadamente a do Museu Etnográfico e a de escultura em madeira do Dr. Francisco 

Pires. Conquanto, uma das suas atuais atividades de maior relevo é a Universidade 

Senior de Vila Real cuja temática será desenvolvida seguidamente. 

 

1.1.3.1. A Universidade Sénior de Vila Real 

1.1.3.2. Missão 

 

A Universidade Sénior de Vila Real (USVR) foi criada pelo CCRVR no ano de 

2001, sendo os seus corpos sociais os próprios do CCRVR (Quadro II) localizando-se as 

suas instalações no interior do edifício desta cooperativa. 
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Quadro II – Corpos sociais do CCRVR (US), 2015/2016. 

Corpos sociais do CCRVR (2015/2016) 

Órgãos Membros Nomes Associação Cultural 

Assembleia 

Geral 

Presidente António Alves Martinho Sócio individual 

Vice-presidente Carlos Manuel Moreira Gomes Sócio individual 

Secretário Eva Maria Coutinho Lapa Pires Centro Cultural Recreativo 

“Mãos à Obra” do Couto 

Direção Presidente Carlos Augusto Coelho Pires Sócio individual 

Vice-presidente Hermínio da Silva Botelho Sócio individual 

Secretário Emília Rosário Cabral Brigas 

Miranda 

Centro Cultural Lordelense 

Tesoureiro Hélder Alexandre Santos Gaspar  Sócio individual 

Vogal António Rodrigues Coutinho Rancho Etnográfico de 

Borbela 

Conselho 

Fiscal 

Presidente Jorge Domingos Leite Ginja Sócio individual 

Vice-presidente José Luís Guimarães Barros Banda Marcial Flaviense 

Secretário Rufino Augusto Martins Teatro Experimental 

Flaviense 

 

Nas suas linhas gerais, a orientação da USVR obedece ao espírito do 

desenvolvimento das atividades intelectual e física dos alunos, atuando nas diversas 

áreas do conhecimento através da pedagogia, convívios, viagens de estudo, 

conferências, exposições e outras manifestações culturais. 

 

1.1.3.3. Oferta pedagógica 

 

A USVR no ano letivo de 2015/2016 disponibilizou à comunidade o ensino de 

diversas disciplinas nas áreas artística, de letras, científica, tecnológica e de desporto. A 

oferta pedagógica na área artística apresentou-se como a mais vasta, quer em termos do 

número de disciplinas (cinco: Teatro, Danças de Salão, Música e Canto, Pintura e Artes 

Decorativas) quer em termos de somatório das cargas horárias leccionadas 

semanalmente (total de 7,5 horas por semana). Continuamente seguiu-se a área de 

letras, com a oferta pedagógica de 4 disciplinas (Literatura Portuguesa, Inglês I, Inglês 

II e História), ocupando a carga horária semanal de 4 horas letivas. Por último, 
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menciona-se a oferta pedagógica nas áreas científica, tecnológica e de desporto. A área 

pedagógica de desporto resumiu-se ao ensino da disciplina de Ginástica, com a carga 

horária semanal de duas horas letivas, a área tecnológica ao ensino de uma hora e meia 

semanal da disciplina de Informática e a área científica ao ensino de uma hora semanal 

da disciplina de Ciências da Terra. No Quadro III apresenta-se a informação sintetizada 

relativa a este assunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No que respeita ao horário das aulas, este limitou-se ao período diurno de 2ª a 6ª 

feira. No período da manhã era lecionada, duas vezes por semana, a disciplina de 

Ginástica, ocupando o horário entre as 09h30 e as 11horas. No período da tarde eram 

lecionadas as restantes disciplinas iniciando às 14h30 e, consoante o dia da semana, 

terminando entre as 16h, dia da semana em que o horário das aulas terminava mais 

cedo, e as 18h30, dia da semana em que o horário das aulas terminava mais tarde. Não 

havia sobreposição de disciplinas para possibilitar aos alunos frequentar, caso fosse esse 

o seu interesse, todas. No Quadro IV é apresentado o horário discriminado das 

disciplinas lecionadas na USVR no ano letivo de 2015/2016.  

Quadro III- Oferta pedagógica da USVR no ano letivo de 2015/2016 (h/s – horas por semana). 

Oferta pedagógica da USVR no ano letivo de 2015/2016 

Áreas 

Pedagógicas 

Disciplina Carga horária  

semanal (h/s) 

Carga horária semanal/área 

pedagógica (h/s) 

 

 

Artística 

 

 

TEATRO 1,5  

 

7,5 
Danças de Salão 1,5 

Música e Canto 1,5 

Pintura 1,5 

Artes Decorativas 1,5 

 

Letras 

Literatura Portuguesa 1  

4 Inglês I (iniciação) 1 

Inglês II  1 

História 1 

Desporto Ginástica  2 2 

Tecnológica Informática 1,5 1,5 

Científica Ciências da Terra 1 1 
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Quadro IV - Horário das disciplinas da USVR no ano letivo de 2015/2016. 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

     

Ginástica 

09h30 – 10h30 Ginástica 

10h00 – 11h00 
 

 

Informática 

14h30 – 16h00 

 

Ciências da 

Terra 

14h30 – 15h30 

Literatura 

Portuguesa 

14h30 – 15h30 

Inglês I 

14h30 – 15h30 

Pintura 

14h30 – 16h00 

Música e Canto 

15h30 – 17h00 

História 

15h30 – 16h30 

Inglês II 

15h30 – 16h30 
 Artes 

Decorativas 

16h00 – 17h30 
 Danças de 

Salão 

16h30 – 18h00 
TEATRO 

17h00 – 18h30 
 

 

 

1.1.3.4. Regulamento Interno 

 

Em linhas gerais, a oferta pedagógica disponibilizada pela USVR no ano letivo 

de 2015/2016, implicava, aos interessados, o pagamento de 40 euros mensais 

possibilitando a inscrição em 10 horas letivas semanais nas disciplinas selecionadas. A 

inscrição poderia ser realizada via telefónica (259 042 820), por correio electrónico 

(ccr.vilareal@gmail.com) ou presencialmente na secretaria da USVR. No que alude às 

normas implementadas pela USVR no ano letivo de 2015/2016, relativas às habilitações 

literárias dos alunos exigidas para a frequência das aulas, datas das inscrições, 

mensalidades, ocorrências de suspensão de frequência das actividades letivas, 

participação em viagens de estudo, condições de fruição da biblioteca do CCRVR pelos 

alunos da USVR e outros assuntos (desdobramento de turmas, aulas de substituição, 

material necessário para as aulas), as mesmas encontram-se descritas no Regulamento 

Interno da instituição apresentadas no Quadro V. 

  

mailto:ccr.vilareal@gmail.com
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Quadro V – Regulamento Interno da USVR. 

UNIVERSIDADE SÉNIOR DE VILA REAL 

REGULAMENTO INTERNO 

1. As inscrições na Universidade Sénior de Vila Real não estão condicionadas por habilitações literárias 

mínimas nem pela idade. 

2. As inscrições devem ser feitas nos meses de junho e julho.  

2.1. Poderão ainda ser feitas em qualquer outro mês do ano letivo, mediante o pagamento de uma taxa de 

inscrição, no valor de 10 euros. 

3. A Direcção definirá em cada ano letivo uma mensalidade a pagar pelos alunos, que poderá ser alterada 

por decisão da Direcção. 

3.1. As mensalidades deverão ser pagas até ao dia 8 de cada mês na secretaria do Centro Cultural. 

3.2. Os alunos que suspendam a frequência das actividades letivas pelo período de um ou mais meses e 

queiram frequentá-las novamente terão de efectuar o pagamento da mensalidade de um dos meses em que 

faltou. 

4. O desdobramento de turmas será apreciado caso a caso e um dos critérios será a frequência real e não o 

número de inscrições por disciplina. 

5. Aulas de substituição só são permitidas com o acordo da direcção. 

6. As viagens de estudo e outras atividades que não sejam consideradas letivas são abertas a familiares e 

amigos de aluno e familiares. 

6.1. Na inscrição nestas actividades terão prioridade os alunos da Universidade Sénior, desde que feita 

atempadamente. 

6.2. Nas atividades que envolvam pagamento, este será efectuado no ato da inscrição, e não será 

devolvido em caso de desistência. 

6.2.1. Na impossibilidade de um inscrito tomar parte na actividade, poderá indicar outra pessoa que o 

substitua, quer seja aluno, familiar ou amigo. 

7. Os utentes da Universidade Sénior têm direito, gratuitamente, a fotocópias, em número razoável, para 

acompanhamento das aulas das diversas disciplinas. 

8. A biblioteca do Centro Cultural está ao dispor dos utentes da Universidade Sénior, onde podem ser 

consultadas as obras existentes ou requisitadas para consulta/leitura em casa. 

Vila Real, Setembro de 2015 
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1.1.3.5. Instalações 

 

No que concerne às instalações do CCRVR utilizadas pela USVR no ano letivo 

de 2015/2016, as salas de aula localizavam no rés-do-chão e no primeiro andar do 

edifício. No rés-do-chão encontrava-se o ginásio onde decorriam as aulas das disciplinas 

de Ginástica e de Danças de Salão e no primeiro andar o salão nobre e as salas de aula 

para o ensino das restantes disciplinas. No salão nobre eram lecionadas as disciplinas de 

Teatro, Música e Canto, Inglês I, Inglês II, Ciências da Terra, Literatura Portuguesa, e 

História, na sala de Informática, tal como a própria designação indica, a disciplina de 

Informática e existia também uma outra sala onde eram lecionadas as disciplinas de 

Pintura e de Artes Decorativas.  

É ainda importante referir que junto ao Salão Nobre, com entrada direta para o 

mesmo, se localizava a Biblioteca do CCRVR que, além de se encontrar disponível aos 

alunos da USVR para a consulta e requisição de obras literárias, conjuntamente com 

uma pequena sala também aí localizada, servia de apoio aos eventos festivos e culturais, 

realizados quer pelo CCRVR quer pela USVR. No evento sociocultural designado por 

Festa de Natal, realizado anualmente no encerramento do primeiro semestre de aulas, no 

qual os alunos da disciplina de Teatro no ano letivo de 2015/2016 participaram através 

da apresentação do espectáculo “Natal para Todos”, evento ao qual concerne o presente 

relatório de estágio, a Biblioteca do CCRVR funcionou, anteriormente ao espectáculo, 

como bastidores, permitindo a sua ocupação com material cénico e adereços necessários 

ao mesmo e, posteriormente, como espaço de convívio entre alunos, docentes, 

estagiários, familiares e funcionários da USVR. Analogamente, a pequena sala ao lado 

da Biblioteca do CCRVR serviu, anteriormente ao espectáculo, como camarim, na qual 

os alunos/atores vestiram os figurinos e, posteriormente, como uma pequena 

arrecadação permitindo guardar o material cénico do espectáculo. 
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1.1.3.6. Caraterização da turma da disciplina de Teatro 

 

A turma da disciplina de teatro da USVR do primeiro semestre do ano letivo de 

2015/2016, era inicialmente constituída por 11 alunos. Contudo, devido à desistência de 

dois alunos na frequência de quaisquer disciplinas facultadas pela instituição, 

impossibilitando a sua participação no espectáculo de teatro “Natal para Todos”, 

justificada unicamente num dos casos pelo motivo de doença, apenas serão 

considerados 9 alunos na sua caraterização.  

Tendo em ponderação o explanado no parágrafo anterior é então possível 

afirmar que a turma da disciplina de Teatro da USVR, do primeiro semestre do ano 

letivo de 2015/2016, era constituída por 9 alunos, 7 do género feminino e 2 do género 

masculino, o que significa que, em termos percentuais, aproximadamente 78% dos 

alunos da turma eram Senhoras.  

No que concerne às idades dos alunos estas encontravam-se compreendidas 

entre os 48 anos (idade da aluna mais jovem) e os 84 anos (idade dos dois alunos mais 

idosos), perfazendo uma média de 69 anos de idade por aluno o que significa que, na 

sua generalidade, os alunos pertenciam, tal como seria de esperar, à faixa etária da 

Terceira Idade. 

No que alude às suas habilitações literárias, citam-se o 8º e o 12º ano de 

escolaridade, o bacharelato e a licenciatura, implicando que as atividades profissionais 

dos alunos, exercidas anteriormente à sua aposentadoria, tivessem ocorrido aos níveis 

doméstico (11%), militar (11%), da função pública (22%) e da docência (56%).  

Relativamente a residência dos alunos, à excepção de uma aluna que residia no 

concelho de Alijó, todos os outros residiam no concelho de Vila Real, na própria cidade 

de Vila Real ou nas imediações da mesma. 

No Quadro VI apresenta-se informação relativa à caraterização da turma da 

disciplina de teatro da USVR, do primeiro semestre do ano letivo de 2015/2016, 

relativamente aos parâmetros: género, idade, habilitações literárias, actividade 

profissional anterior à aposentadoria e concelho de residência dos alunos. 
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Quadro VI - Caraterização da turma da disciplina de teatro da USVR do primeiro semestre do 

ano letivo de 2015/2016 (M - masculino, F - feminino). 

Turma da disciplina de Teatro da USVR do primeiro semestre do ano letivo de 2015/2016 

Aluno Género Idade Habilitações 

literárias 

Atividade profissional 

anterior à aposentadoria  

Concelho de  

residência 

1 M 84 12º Ano Funcionário Público (CTT) Vila Real 

2 F 84 Bacharelato Professora (1º ciclo) Vila Real 

3 F 73 Licenciatura Professora (ensino secundário) Vila Real 

4 F 72 Bacharelato Professora (1º ciclo) Vila Real 

5 F 71 Bacharelato Professora (ensino primário) Vila Real 

6 F 70 12º Ano  Funcionária Pública Vila Real 

7 M 62 12º Ano Militar Vila Real 

8 F 59 Licenciatura Professora (1º ciclo) Vila Real 

9 F 48 8º Ano Doméstica Alijó 

 

No que alude a outras informações envolvidas na caraterização dos alunos da 

turma da disciplina de teatro da USVR, do primeiro semestre do ano letivo de 

2015/2016, relevantes ao exercício da pedagogia da referida disciplina, tais como as 

suas capacidades e/ou aptidões artísticas naturais, as suas limitações e/ou dificuldades 

físicas, ao trabalho individual desenvolvido na disciplina nos anos precedentes e às suas 

expetativas relativamente ao presente ano letivo, as mesmas foram recolhidas num 

diálogo com os alunos realizado na primeira aula da disciplina de Teatro do respetivo 

ano letivo, e apresentadas pormenorizadamente na planificação da aula n.º 1 

(29/09/2015) do presente relatório de estágio. 
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2. PRÁTICA PEDAGÓGICA 

2.1. Planificações 

 

No dia 21 de setembro do ano de 2015 foi realizada uma reunião no CCRVR na 

qual estiveram presentes o Presidente e o Vice-Presidente da direção da USVR, Carlos 

Augusto Coelho Pires e Hermínio da Silva Botelho respetivamente, e as estagiárias do 

ensino da disciplina de Teatro do Mestrado Ensino de Teatro da Universidade de Trás-

os-Montes e Alto Douro, ao qual reporta o presente relatório de estágio. 

Nessa reunião foi-nos comunicado que a planificação das aulas da disciplina de 

Teatro não obedecia a um conteúdo programático específico permitindo-nos 

(estagiárias) ter autonomia para determinar o programa formativo que considerássemos 

mais adequado para as pessoas idosas (alunos) inscritas na disciplina. Contudo, foi-nos 

solicitado que no final do primeiro semestre letivo, tal como era prática habitual nos 

anos letivos anteriores, fosse apresentada uma peça de teatro ou um conjunto de sketchs 

alusivos à temática natalícia em que todos os alunos da disciplina participassem. 

Nesse âmbito, foi planeado que na primeira aula da disciplina de Teatro dos 

alunos da USVR do primeiro semestre do ano letivo de 2015/2016, um diálogo com os 

alunos da turma visando, genericamente, recolher informação referente às suas 

caraterísticas e limitações individuais, aos níveis físico e cognitivo, ao trabalho 

desenvolvido na disciplina nos anos letivos precedentes e suas expetativas relativas ao 

presente ano letivo, em função da qual seriam tomadas as primeiras decisões do trabalho 

pedagógico a desenvolver e a melhor forma de o executar tendo em atenção o número 

de alunos da turma, o número de aulas previstas e a carga horária semanal da disciplina. 

Também nesse sentido foi feito um calendário escolar para o primeiro semestre letivo 

da disciplina apresentando-se o mesmo no Quadro VII. Relativamente à planificação 

das aulas seguintes, esta seria realizada tendo em apreciação fundamentalmente as 

aptidões e as necessidades demonstradas pelos alunos em cada aula, encontrando-se 

pormenorizadamente descritas nas rubricas de 2.1.1. Planificação da aula n.º 1 

(29/09/2015) a 2.1.17.1. Reflexão da aula n.º 19 (18/12/2015).  
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Quadro VII - Calendário das aulas previstas para a disciplina de Teatro da USVR no primeiro semestre 

do ano letivo 2015/2016. 

UNIVERSIDADE SÉNIOR DE VILA REAL 

Calendário da disciplina de teatro 

2015/2016 

 SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 

Domingo     1    

Segunda     2  

 

 

6 

  

Terça 1    Aula n.º6  3 Aula n.º10  1  

 

10 
Quarta 2    4 2 

Quinta 3  1  

1 

5 3 

Sexta 4  2 6 4 

Sábado 5  3 7 5 

Domingo 6  4  8  6  

Segunda 7  5  

 

 

2 

9  

 

 

7 

7  

 

 

11 

Terça 8  Aula n.º2    6 Aula n.º7  10 Feriado       8 

Quarta 9  7 11 9 

Quinta 10  8 12 10 

Sexta 11  9 13 11 

Sábado 12  10 14 12 

Domingo 13  11  15  13  

Segunda 14  12  

 

 

3 

16  

 

 

8 

14  

 

 

12 

Terça 15  Aula n.º3  13 Aula n.º8  17 Aula n.º11 15 

Quarta 16  14 18 16 

Quinta 17  15 19 17 

Sexta 18  16 20 18 

Sábado 19  17 21 19 

Domingo 20  18  22  20  

Segunda 21  19  

 

 

4 

23  

 

 

9 

21 

 

Terça 22  Aula n.º4   20 Aula n.º9  24 22 

Quarta 23  21 25 FÉRIAS   23 

Quinta 24  22 26 DE…..24 

Sexta 25  23 27 NATAL   25 

Sábado 26  24 28 26 

Domingo 27  25  29  27  

Segunda 28  

1 

26  

 

 

5 

30  28 

 

Terça Aula n.º1  29 Aula n.º5  27   29 

Quarta 30 28   30 

Quinta   29   31 

Sexta   30   1 

Sábado   31   2 

Domingo         
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2.1.1. Planificação da aula n.º 1 (29/09/2015) 

 

Na primeira aula da disciplina de Teatro da Universidade Sénior de Vila Real, 

do ano letivo de 2015/2016, pretendeu-se estabelecer o diálogo com os alunos visando 

quatro objetivos fundamentais: primeiro, proceder às respetivas apresentações iniciando 

o processo de criação da relação empática estagiário-aluno, segundo, recolher 

informação relativa aos próprios, nomeadamente à sua experiência ou inexperiência em 

teatro, às suas capacidades e/ou aptidões artísticas naturais e às suas limitações e/ou 

dificuldades físicas, terceiro, a familiarização com o trabalho desenvolvido na disciplina 

nos anos precedentes e, por último, quarto, apurar as expetativas dos alunos 

relativamente ao presente ano letivo. Segue-se, nos parágrafos seguintes, a informação 

obtida considerada pertinente ao ensino da disciplina de Teatro nesta instituição. 

A turma era constituída por 11 alunos, entre os quais um inexperiente em teatro, 

sendo a primeira vez que estava a frequentar a disciplina, dois tinham somente a 

experiência de participar num único espetáculo e os restantes em diversos. A 

experiência em teatro dos alunos restringia-se à experiência amadora, ao nível da 

interpretação, obtida unicamente ao frequentar a disciplina de Teatro da USVR. No que 

concerne às suas capacidades e/ou aptidões artísticas naturais, destacavam-se dois 

alunos que lhes comprazia a escrita, três que frequentavam as aulas de Danças de Salão 

e quatro as aulas de Música e Canto da USVR. No que alude às suas limitações e/ou 

dificuldades físicas, um aluno apresentava dificuldades moderadas aos níveis de 

deslocação no espaço e auditivo e dois apresentavam dificuldades acentuadas ao nível 

auditivo. 

O trabalho desenvolvido na disciplina nos anos letivos precedentes culminava na 

apresentação pública de dois espetáculos: um, alusivo à temática natalícia, apresentado 

no final do primeiro semestre de aulas, com a duração de aproximadamente 20 minutos, 

e outro, geralmente de caráter humorístico, apresentado no encerramento do ano letivo, 

com a duração de 30 a 40 minutos. Os espetáculos apresentados abrangiam peças de 

teatro ou conjuntos de sketchs. Na primeira circunstância, o docente facultava diversos 

textos aos alunos, geralmente de autores transmontanos, e conjuntamente, após a sua 

leitura e análise, selecionavam o que lhes despertava maior interesse. A peça de teatro 

intitulada “Temos Tempo Matilde”, do autor transmontano António Cabral, constitui 

um exemplo dessa situação. Na segunda circunstância, o docente optava por reunir um 
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conjunto de anedotas ou fragmentos de historietas, quer da sua autoria quer dos alunos, 

que coerentemente interligadas originavam o texto humorístico final. Os figurinos e 

adereços utilizados eram proporcionados pelos próprios alunos de acordo com a 

personagem a interpretar. O palco apresentava-se usualmente desprovido de cenário, 

excetuando na peça “Temos Tempo Matilde”, em que foi construído um cenário por um 

grupo de 5 alunos, que compreendia a pintura de uma paisagem, em folhas de cartolina, 

a todo o comprimento do palco. A sonoplastia e luzes utilizadas eram da exclusiva 

responsabilidade do docente da disciplina. Todo o processo de criação e encenação dos 

espetáculos decorria no Salão Nobre da USVR, sala destinada ao ensino da disciplina, 

dentro do horário estipulado, durante o ano letivo. Porém, eram sistematicamente 

agendadas aulas extra, em maior ou menor número, consoante a exigência do espetáculo 

a apresentar. A estreia dos espetáculos tinha analogamente lugar no Salão Nobre da 

USVR, os quais, por vezes, eram posteriormente apresentados noutras instituições 

nomeadamente em Lares de Terceira Idade (Vilar de Maçada e Tabuaço) e Casas do 

Povo (Fiolhais e Santa Marta de Penaguião). 

No que concerne às expetativas dos alunos para o ano letivo de 2015/2016, foi 

apurado que recusavam por completo a aprendizagem da componente teórica, 

demonstrando unicamente interesse pela componente prática. Contudo, quando 

interrogados acerca da componente prática das aulas lecionadas nos anos precedentes, 

especificamente no que alude a exercícios de Aquecimento Corporal, de Dinâmica de 

Grupo, de Expressão Dramática, de Expressão Facial e técnicas de palco adquiridas, os 

alunos demonstraram a ausência total de conhecimento dessas práticas e técnicas. Por 

último, os alunos manifestaram o interesse em trabalhar um texto contemporâneo do 

género cómico. 

 

2.1.1.1. Reflexão da aula n.º 1 (29/09/2015) 

 

Após a análise da informação obtida considerada pertinente ao ensino da 

disciplina de Teatro na USVR, seguem-se, nos parágrafos seguintes, as conclusões 

alcançadas relativamente à estratégia de ensino a adotar e aos objetivos a atingir no 

primeiro semestre letivo de 2015/2016, período a que alude a presente dissertação. 
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Prioritariamente, no final do primeiro semestre letivo de 2015/2016, teria, tal 

como nos anos precedentes, que ser apresentado um espetáculo de temática natalícia, 

preferencialmente integrando alguma comicidade e com a duração aproximada de 20 

minutos. O tipo de espetáculo, opcionalmente, seria apresentado sob o formato de uma 

peça de teatro de narrativa previamente construída a partir de textos natalícios 

facultados pelos alunos, especialmente dos que lhes aprazia a escrita, e, se exequível, 

integrar momentos de canto e de teatro físico, direcionados aos alunos que 

simultaneamente frequentavam as disciplinas de Música e Canto e Danças de Salão da 

instituição, respetivamente. Aos alunos com dificuldades auditivas atribuir-se-iam 

momentos de interpretação cujo grau de exigência a nível de contracena seria menor e 

ao aluno com dificuldades a nível de deslocação no espaço momentos de menor 

exigência de movimento. Tendo em consideração os escassos recursos económicos da 

instituição, os figurinos, adereços e cenário deveriam ser simples e dotados de pequenos 

apontamentos da personagem a interpretar ou de cena.  

No que concerne ao ensino da disciplina deveria limitar-se à sua componente 

prática. Porém, tendo em consideração a ausência de conhecimento de técnicas de palco 

dos alunos, seriam introduzidas alterações que proporcionassem capacitar os mesmos de 

algumas ferramentas de trabalho fundamentais utilizadas no exercício da representação 

teatral. Assim sendo, a estratégia de ensino da componente prática da disciplina seria 

executada em duas etapas distintas: uma primeira, na qual seriam realizados 

fundamentalmente exercícios de Aquecimento Corporal, de Dinâmica de Grupo e de 

Expressão Dramática, constantemente acompanhados pela explicação do seu objetivo e 

sua aplicabilidade em Teatro e, uma segunda, em que os alunos teriam a oportunidade 

de vivenciar e aplicar os conhecimentos adquiridos através da interpretação de uma 

personagem na peça de teatro natalícia. Note-se que, durante a primeira etapa, seriam 

conjuntamente solicitados e recolhidos os textos natalícios dos alunos que, 

posteriormente, na segunda, após terem sido organizados, conectados e, se necessário, 

um pouco alterados, seriam cedidos sob a forma final da peça de teatro natalícia, 

permitindo-lhes ensaiar com o texto em mão. Por último, salienta-se que seria prestada 

especial atenção ao aluno que estava a frequentar pela primeira vez a disciplina e aos 

menos experientes em teatro. 
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2.1.2. Planificação da aula n.º 2 (06/10/2015) 

 

 A planificação da aula do dia 6 de outubro de 2015 dividir-se-ia num primeiro 

momento, breve, no qual se transmitiria aos alunos a estratégia de ensino adotada na 

disciplina de Teatro durante o primeiro semestre do ano letivo de 2015/2016 e, num 

segundo, extenso, em que realizar-se-iam exercícios de Aquecimento Corporal, de 

Dinâmica de Grupo e de Expressão Dramática, inaugurando desta forma o ensino da 

primeira etapa da componente prática da disciplina. Seguem-se, nos parágrafos 

seguintes, a descrição e os objetivos dos exercícios realizados. 

O primeiro exercício visava aquecer as principais articulações corporais dos 

alunos despertando a sua disponibilidade física para a realização dos exercícios 

posteriores. Para tal, seria solicitado que se dirigissem ao palco, se dispusessem em 

círculo, possibilitando o contacto visual entre todos, e em postura neutra (costas direitas, 

braços ao longo do tronco e pés da largura da cintura). Em silêncio, dar-se-ia início ao 

exercício propriamente dito, que consistia na execução de movimentos circulares 

individuais, nos sentidos horário e anti-horário, das principais articulações corporais, 

principiando nas vértebras cervicais e concluindo nas articulações dos pés. 

O segundo exercício, designado por Círculo de Nomes, seria realizado numa 

sequência de três versões distintas de complexidade. A primeira versão, Círculo de 

Nomes Simples, visava a apresentação dos alunos e fomentar a sua capacidade de 

concentração e de comunicação através do olhar. Um aluno, voluntário, daria início ao 

exercício estabelecendo o contacto visual com o colega do seu lado direito/esquerdo 

(opcional) ao qual transmitiria o seu nome. Este, por sua vez, após ter recebido essa 

informação, teria que repetir o nome desse colega e transmitir o seu ao colega do lado. 

O exercício rematava quando o último aluno do círculo transmitisse o seu nome ao 

primeiro. No final, o exercício seria repetido no sentido inverso. Nas circunstâncias do 

aluno realizar o exercício sem previamente ter estabelecido o contacto visual ou hesitar 

num nome este teria que recomeçar. A segunda versão, Círculo de Nomes Cumulativo, 

visava atingir os objetivos do exercício anterior com o acréscimo da memorização dos 

nomes dos alunos e a familiarização com a noção de ritmo. Os alunos, individualmente, 

teriam que, primeiramente, dizer os nomes, um a um, de todos os colegas do círculo, 

estabelecendo-se sempre o contacto visual entre eles. Em seguida, cada um, teria que 

repetir o exercício ao ritmo constante do estalar de dedos. As regras do exercício seriam 
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iguais às do exercício anterior com o acréscimo dos alunos não puderem errar nos 

nomes e no ritmo. A terceira versão, Círculo de Nomes com Passar a Ação, visava a 

familiarização do aluno com o conceito do “passar a ação” (neste caso, passar o nome). 

O exercício consistia em receber o nome do colega da esquerda e transmitir o seu ao 

colega da direita. No entanto, deveria ser executado em três tempos: receber a ação 

(nome do colega da esquerda), estabelecer contacto visual com o colega da direita 

(movimento da cabeça), e passar a ação (transmitir o seu nome ao colega da direita). 

Sempre que uma destas regras não fosse cumprida o exercício teria que reiniciar. 

Concluído o segundo exercício seria solicitado aos alunos que desfizessem o 

círculo e caminhassem em silêncio em diferentes direcções tentando ocupar os espaços 

vazios do palco, iniciando-se dessa forma o terceiro exercício da aula que visava a 

Exploração e Ocupação Consciente do Espaço. Sempre que os alunos se aglomerassem 

numa zona do palco, seria-lhes ordenado que parassem (STOP) e que olhassem à sua 

volta. Em seguida, um a um, teria que se deslocar de forma a se obter uma distribuição 

homogénea do grupo no palco. O exercício seria repetido usando diferentes velocidades 

no caminhar e na correção da distribuição do grupo. Posteriormente, seria introduzida a 

variável intenção em que sempre que os alunos pretendessem mudar de direção teriam 

que dar a intenção dessa mudança, primeiro, através do movimento da cabeça, segundo, 

através do movimento do corpo e, terceiro, a deslocação nessa direção.  

O quarto exercício, designado por A Rainha Manda (…)!, visava uma melhor 

integração dos alunos menos experientes em teatro e promover relações interpessoais 

positivas na turma. O exercício consistia nos alunos terem que realizar uma ação sempre 

que esta era ordenada pela “Rainha” (p.e. “A Rainha manda abraçar o Luís (novo 

elemento da turma)!”, “A Rainha manda fazer cócegas ao aluno “X” (aluno tímido)!”, 

“A Rainha manda puxar as orelhas ao estagiário!”), e ignorar a mesma, continuando a 

realizar a ação anterior, sempre que a ordem não fosse ordenada por “ela” (“saltar!”, 

“atirarem-se da varanda!”, “tocar numa peça de vestuário branca!”). Sempre que um 

aluno cumprisse a ordem não ordenada pela “Rainha”, teria que abandonar o exercício.  

Para terminar a aula seria solicitada aos alunos, como trabalho de casa, a 

pesquisa ou escrita de textos natalícios com entrega agendada para a aula seguinte. 
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2.1.2.1. Reflexão da aula n.º 2 (06/10/2015) 

 

Tendo em consideração as observações realizadas no decorrer da aula do dia 6 

de outubro de 2015 apresentam-se, nos parágrafos seguintes, as reflexões relativas aos 

pontos fortes e fracos da mesma bem como as conclusões alcançadas. 

O primeiro ponto forte da aula diz respeito à manifestação positiva dos alunos 

relativamente à comunicação da nova estratégia de ensino da componente prática da 

disciplina. O segundo, alude à realização dos exercícios, em que os alunos, na sua 

maioria, demonstraram capacidades físicas e cognitivas (memorização e concentração) 

na sua execução bem como o entendimento do seu objetivo e aplicabilidade. O terceiro, 

concerne ao entusiasmo expressado na realização do último exercício (A Rainha manda 

(…)!) que permitiu que os alunos concluíssem a aula motivados para aula seguinte. 

No que concerne aos pontos fracos estes atribuíram-se, em geral, às dificuldades 

que alguns alunos revelaram na execução dos exercícios propostos, tais como: adotar a 

posição neutra (tendência para mexer as mãos), permanecer em silêncio (risos), 

estabelecer o contacto visual com os colegas (embaraço), conciliar ação com ritmo e 

realizar a ação independente da verbalização (desconhecimento), explorar a zona baixa 

do palco (constrangimento), caminhar autonomamente e com intenção (tendência para 

olhar para o chão). Contudo, é importante referir que, por um lado, à medida que os 

alunos se iam familiarizando com o exercício as dificuldades diminuíam e, por outro, a 

partir do instante em que eram introduzidas as regras dos exercícios, em que o aluno 

poderia ser eliminado ou o exercício reiniciado, a sua concentração aumentava, o que 

contribuía para que as suas dificuldades fossem substancialmente ultrapassadas. 

Perante a reflexão acima exposta conclui-se que os objetivos propostos para a 

aula do dia 6 de outubro de 2015 foram, na sua generalidade, alcançados. Porém, tendo 

em conta o grau de exigência dos exercícios realizados e a necessidade de socialização 

dos alunos, decidiu-se que nas próximas aulas seria realizado um menor número de 

exercícios e proporcionado um intervalo a meio da aula, respetivamente. 
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2.1.3. Planificação da aula n.º 3 (13/10/2015) 

 

 A planificação da aula do dia 13 de outubro de 2015 pretendeu dar continuidade 

à realização dos exercícios de Aquecimento Corporal, de Dinâmica de Grupo e de 

Expressão Dramática, iniciados na aula anterior. Seguem-se, nos parágrafos seguintes, a 

descrição e os objetivos dos exercícios realizados. 

O primeiro exercício da aula visava a desinibição dos alunos ao contacto físico 

(pudor) fomentando simultaneamente a sua disponibilidade física para a realização dos 

exercícios posteriores. O exercício consistia em formar grupos de três alunos ocupando 

um deles a posição central, permanecendo imóvel e de olhos fechados, enquanto os 

outros dois executariam sincronizadamente movimentos circulares em toda a superfície 

do seu corpo, análogos ao ato de “limpar o pó”, iniciando na coroa da cabeça e 

terminando nos pés. Assim que concluíssem o exercício os alunos trocariam de posição 

de forma a todos experienciarem as sensações produzidas pelo mesmo. 

O segundo exercício, designado por Círculo de Nomes com Objeto, visava a 

consolidação de um dos exercícios realizados na aula anterior (Círculo de Nomes com 

Passar a Ação) com o acréscimo da manipulação de um objeto (bola de ténis), 

fomentando a agilidade corporal dos alunos. O exercício consistia num primeiro aluno, 

voluntário, estabelecer contacto visual com um segundo (aleatório), transmitir-lhe o seu 

nome e em seguida lançar-lhe uma bola de ténis. O segundo aluno, por sua vez, voltaria 

a estabelecer contacto visual com o primeiro, a repetir o nome desse aluno, a estabelecer 

contacto visual com um terceiro, transmitir-lhe o seu nome e depois lançar-lhe a bola. O 

exercício, portanto, deveria ser executado em 6 tempos. Dada a sua complexidade, seria 

realizada uma primeira ronda, lenta, permitindo a sua melhor compreensão. Após o 

exercício ter sido assimilado introduzir-se-ia a regra de quem deixasse cair a bola teria 

que abandonar o exercício.  

O terceiro exercício, Passar o Movimento, visava estimular a expressão corporal 

dos alunos. Iniciar-se-ia com um aluno a passar uma palma ao colega do seu lado 

direito/esquerdo (opcional) do círculo, tendo este último, por sua vez, que repetir a 

acção, e assim sucessivamente até que o último aluno do círculo transmitisse a palma ao 

primeiro. O exercício seria inicialmente realizado percorrendo o círculo, no sentido 

horário e anti-horário, e depois de forma aleatória obrigando os alunos a prestarem 
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atenção ao percurso da palma. Posteriormente seria introduzida uma nova versão do 

exercício em que os alunos teriam que criar e passar um movimento da sua autoria a um 

colega. Se o movimento não fosse reproduzido corretamente o exercício, numa primeira 

fase, reiniciaria ou, numa segunda, o aluno seria eliminado do exercício. 

O quarto exercício, Fotografia de grupo, visava conjuntamente a identificação, 

memorização e improvisação de ações. Para a sua realização seria necessário dividir a 

turma em 3 grupos de 3 a 4 elementos. Ao primeiro grupo seria pedido que se 

ausentasse da sala de aula e aguardasse uns minutos até ser chamado. Ao segundo, que 

ocupasse os lugares dos espetadores, permanecesse em silêncio e prestasse atenção ao 

exercício. Ao terceiro, que cada aluno, individualmente, permanecesse no palco e 

adotasse uma postura estática que traduzisse uma acção. Assim que se fizesse silêncio 

na sala de aula, o primeiro grupo seria chamado e informado de que lhe seriam 

concedidos 10 a 20 segundos para observar e memorizar as ações e os adereços dos 

colegas do terceiro grupo. No final desse período de tempo seria-lhes pedido novamente 

para sair da sala de aula. Em seguida, seria solicitado aos alunos do terceiro grupo que 

mudassem de posição, ação, trocassem de peças de vestuário ou adereços e, no final, 

voltassem a adotar uma postura estática diferente da primeira. Solicitar-se-ia novamente 

a presença do primeiro grupo à sala de aula, sendo este desafiado a identificar e a 

reproduzir as diferenças observadas. Em caso de erro seria solicitada a ajuda ao segundo 

grupo (grupo de controle). O exercício seria realizado as vezes necessárias de forma a 

todos alunos terem a oportunidade de experienciar as várias vertentes do exercício. 

No final da aula seria solicitado à turma que se reunisse, em círculo de olhos 

fechados, num abraço colectivo e que cada um dos alunos verbalizasse um sinónimo da 

palavra natal. Para terminar, seriam recolhidos os textos natalícios solicitados na aula 

anterior. 

 

2.1.3.1. Reflexão da aula n.º 3 (13/10/2015) 

 

Tendo em consideração as observações realizadas no decorrer da aula do dia 13 

de outubro de 2015 apresentam-se, nos parágrafos seguintes, as reflexões relativas aos 

pontos fortes e fracos da mesma bem como as conclusões alcançadas. 
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O primeiro ponto forte da aula diz respeito ao primeiro exercício realizado em 

que se verificou que os alunos ficaram maravilhados com a sensação de relaxamento 

produzida pelo mesmo. Esse estado permitiu que se desinibissem ao contacto físico, 

atingindo-se facilmente o objetivo prioritário do exercício. O segundo ponto forte 

concerne ao terceiro e quarto exercícios realizados, em que os alunos demonstraram 

capacidade de iniciativa a nível de improvisação de movimento e de troca de peças de 

vestuário e adereços, respetivamente. Relativamente ao terceiro ponto forte da aula, este 

alude ao abraço coletivo e aos sinónimos da palavra natal proferidas por cada aluno. 

Este momento de partilha de estados de espirito e de sentimentos permitiu o 

fortalecimento da cumplicidade e do respeito entre os alunos. O último ponto forte a 

referir é o de não ter sido necessário fazer um intervalo a meio da aula devido ao 

contentamento demonstrado pelos alunos na realização dos exercícios. 

Relativamente aos pontos fracos estes atribuem-se, às dificuldades que os alunos 

demonstraram na execução do primeiro e do segundo exercício da aula. No primeiro 

exercício, os alunos, na sua maioria, apresentaram dificuldades em permanecer silêncio 

e alguns em se baixarem. No segundo, alguns deles, demonstraram algumas limitações 

ao nível de reflexos e reações corporais, especificamente na receção e no lançamento da 

bola de ténis. Contudo, com o decorrer do exercício, foi constatado que essa dificuldade 

tinha origem, na maioria dos casos, na falta de concentração dos alunos provocada por 

alguma distracção, que tinha como consequência a diminuição da destreza corporal 

necessária à realização do mesmo. 

Perante a reflexão acima exposta conclui-se que, por um lado, os objetivos 

propostos para a aula do dia 13 de outubro de 2015 foram, na sua generalidade, 

alcançados e de que, por outro, a boa disposição proporcionada na realização dos 

exercícios aumenta o empenho dos alunos e consequentemente a melhoria nos 

resultados alcançados, nomeadamente a sua capacidade de desinibição, interação, 

criação e improvisação. Contudo, seria necessário continuar a estabelecer um limite de 

divertimento para que a realização dos exercícios continuasse a decorrer 

disciplinadamente e encarada com seriedade. 
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2.1.4. Planificação da aula n.º 4 (20/10/2015) 

 

 A planificação da aula do dia 20 de outubro de 2015 pretendeu dar continuidade 

à realização dos exercícios de Aquecimento Corporal, de Dinâmica de Grupo e de 

Expressão Dramática, iniciados nas aulas anteriores. Seguem-se, nos parágrafos 

seguintes, a descrição e os objetivos dos exercícios realizados. 

 O primeiro exercício da aula, Pulguinha, visava estimular a imaginação e a 

disponibilidade física dos alunos para a realização dos exercícios posteriores. O 

exercício seria realizado individualmente e consistia no aluno imaginar uma pulga a 

caminhar por todo o seu corpo tendo que a perseguir coçando as regiões por onde a 

pulga passava. Inesperadamente a pulga reproduzir-se-ia e o aluno teria que repetir o 

exercício utilizando as duas mãos em simultâneo. Quanto maior o número de pulgas, 

mais acelerado seria o exercício e consequentemente maior a quantidade e diversidade 

de movimentos corporais executados pelos alunos. 

 Concluído o primeiro exercício seria revisto o exercício Círculo de Nomes com 

Passar a Ação para, de seguida, ser realizado o exercício Círculo de Nomes com 

Deslocação no Espaço. O exercício visava examinar a evolução dos alunos 

relativamente à primeira aula prática através da conjugação do exercício Círculo de 

Nomes com Passar a Ação com a variável intenção previamente trabalhada no exercício 

de Exploração e Ocupação Consciente do Espaço. Consistia num primeiro aluno, 

voluntário, estabelecer o contacto visual com um segundo (aleatório), transmitir-lhe o 

seu nome e em seguida dizer o nome desse aluno. O segundo aluno, por sua vez, teria 

que, através do olhar, consentir que o primeiro se deslocasse para o seu lugar e 

rapidamente procurar um terceiro aluno, repetindo o exercício, para que quando o 

primeiro aluno chegasse ao seu lugar este estivesse livre. No caso de um aluno autorizar 

a ocupação do seu lugar e não se desenvencilhar a executar o exercício para que quando 

o seu colega chegasse tivesse o lugar vazio, o aluno seria eliminado do exercício. 

 O terceiro exercício visava desenvolver a capacidade de improvisação, 

individual e em grupo, e, se possível, criar pequenos “quadros” que pudessem ser 

utilizados na encenação da peça natalícia. Numa primeira abordagem o exercício 

consistia num aluno, voluntário, subir ao palco, pegar num objeto (bola de ténis), 

previamente colocado no centro, e executar uma acção atribuindo-lhe uma função 
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diferente da original (p.e. utilizar um telemóvel como se tratasse de um sabonete). 

Assim que o primeiro aluno abandonasse o palco subiria um outro aluno, aleatório, 

executando uma ação diferente com o mesmo objeto. O exercício deveria ser realizado 

sem pausas e o seu ritmo ir acelerando para que os alunos realizassem apenas ações 

improvisadas e se alcançassem resultados o mais orgânicos possíveis. Na segunda 

abordagem, os alunos teriam que formar grupos de 2 elementos e improvisar uma cena 

com ou sem o auxílio de um objecto (bola de ténis ou outro). No caso de optarem pela 

utilização de um objeto teria novamente que ser diferente da original. 

 Para finalizar a aula realizar-se-ia o exercício Quem matou o Rei João?. A 

realização do exercício visava trabalhar os freezes (posturas estáticas) e as capacidades 

de iniciativa e de reação dos alunos. O exercício seria realizado em grupo e consistia em 

caminharem ou dançarem no palco ao ritmo de uma música. Quando fosse 

interrompida, os alunos teriam que imediatamente “congelar” em estátua e, 

aleatoriamente, um teria que perguntar “Quem matou o Rei João?”, outro responder “Eu 

não fui!” e, por fim, um outro perguntar “Então quem foi?”. Cada frase teria que ser 

pronunciada por um aluno diferente, num tom de voz alto e e em postura estática. Se se 

verificassem sobreposições verbais ou movimentos corporais esses alunos teriam que 

abandonar o exercício. 

 

2.1.4.1. Reflexão da aula n.º 4 (20/10/2015) 

 

Tendo em consideração as observações realizadas no decorrer da aula do dia 20 

de outubro de 2015 apresentam-se, nos parágrafos seguintes, as reflexões relativas aos 

pontos fortes e fracos da mesma bem como as conclusões alcançadas. 

O primeiro ponto forte da aula alude à revisão do exercício Círculo de Nomes 

com Passar a Ação em que se verificou que os alunos que tinham estado presentes na 

aula em que o exercício foi realizado pela primeira vez apresentavam uma destreza e 

desembaraço na sua execução muito maior relativamente aos alunos que tinham estado 

ausentes. O segundo, foi alcançado na realização do terceiro exercício que proporcionou 

a criação de personagens e “quadros” que serviriam posteriormente de base à encenação 

das cenas II e IV da peça natalícia a apresentar pelos alunos no final do primeiro 

semestre do ano letivo de 2015/2016. A personagem da Maestrina da Cena II teve 
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origem no exercício de improvisação individual com o objeto e as do Casal nas 

Compras Natalícias (Marido e Esposa) e do Serão Natalício entre Amigos (Rogério, 

Leonor, Isilda, Morais), das Cenas II e IV, respectivamente, no exercício de 

improvisação em grupo (guião da peça “Natal para Todos” disponível em anexo). O 

terceiro verificou-se na participação mais ativa dos alunos reservados e inexperientes da 

turma, nos exercícios realizados, comparativamente com as aulas anteriores. 

Relativamente aos pontos fracos atribuem-se às dificuldades que alguns alunos 

demonstraram na realização do segundo e do quarto exercício, na intenção da 

deslocação no espaço e na permanência em postura estática, respetivamente. 

Perante a reflexão acima exposta conclui-se que, por um lado, os objetivos 

propostos para a aula do dia 20 de outubro de 2015 foram alcançados atingindo-se com 

exercícios de improvisação resultados surpreendentes e, por outro, a evolução notória 

dos alunos assíduos, inexperientes e experientes, comparativamente aos alunos que por 

vezes interrompiam a frequência das aulas. Contudo, é importante realçar que poder-se-

iam alcançar resultados excelentes à disciplina se houvesse a possibilidade de se 

aumentar a sua carga horária. 

 

2.1.5. Planificação da aula n.º 5 (27/10/2015) 

 

Na planificação da aula do dia 27 de outubro de 2015 pretendeu-se concluir com 

o ensino da primeira etapa da componente prática da disciplina de Teatro através da 

realização de exercícios de Aquecimento (Corporal, Facial e Vocal), de Dicção e de 

Expressão Facial. Seguem-se, nos parágrafos seguintes, a descrição e os objetivos dos 

exercícios realizados. 

O primeiro exercício da aula visava o aquecimento corporal e facial dos alunos. 

Para tal, o exercício dividir-se-ia em dois momentos distintos. Um primeiro, relativo ao 

aquecimento corporal dos alunos, que consistia na formação grupos de três alunos 

ocupando um deles a posição central, permanecendo imóvel e de olhos fechados, 

enquanto os outros dois executariam sincronizadamente movimentos retilíneos em toda 

a superfície do seu corpo, iniciando na coroa da cabeça e terminando nos pés. Assim 

que concluíssem o exercício os alunos trocariam de posição de forma a todos 

experienciarem as sensações produzidas pelo mesmo. O segundo, relativo ao 
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aquecimento facial dos alunos, consistia na contração/encerramento e 

alongamento/abertura dos músculos faciais e órgãos associados (olhos, nariz, boca e 

língua) com a consequente distorção facial (caretas) e emissão de sons primários. 

O segundo exercício visava o aquecimento vocal dos alunos. Consistia, numa 

primeira abordagem, em exalar de uma forma muito lenta que iria progressivamente 

aumentando de velocidade. Para auxiliar os alunos na realização do exercício, 

sugestionar-se-ia imaginar soprar uma pequena chama que progressivamente se 

transformaria num grande fogo obrigando os alunos a soprarem com maior força e 

rapidez. A segunda abordagem do exercício consistia em pronunciar as vogais 

imaginando o som a sair, primeiramente, da cabeça, em seguida, da garganta, por 

último, do abdómen. No final, haveria um breve diálogo sobre as possíveis diferenças 

verificadas. 

O terceiro exercício visava aprimorar a dicção dos alunos. Para a sua realização 

apresentar-se-iam no quadro escritas palavras retiradas da peça natalícia alternando 

aleatoriamente as letras constituintes das mesmas em maiúsculas e minúsculas. O 

exercício iniciar-se-ia solicitando a cada aluno que lê-se cada palavra, primeiro, sílaba 

por sílaba, e, em seguida, projetando o mais possível a voz nas letras maiúsculas e 

sussurrando nas minúsculas. No final, o exercício seria em coro. 

O quarto exercício da aula visava averiguar a capacidade de expressão facial dos 

alunos. Para a sua realização seriam distribuídas aos alunos diferentes frases retiradas da 

peça natalícia e cada um teria que ler a sua frase expressando simultaneamente através 

da sua face uma emoção (p.e. alegria, raiva, ansiedade, tristeza, estupefação, cansaço, 

medo). 

 

2.1.5.1. Reflexão da aula n.º 5 (27/10/2015) 

 

Tendo em consideração as observações realizadas no decorrer da aula do dia 27 

de outubro de 2015 verificou-se que os alunos, na sua generalidade, demonstraram 

interesse na realização dos exercícios propostos porém sem a espontaneidade das aulas 

anteriores, tendo-se mesmo verificado a manifestação de aborrecimento por parte de um 

aluno na realização dos exercícios de vocalização e dicção. 
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Perante a reflexão acima exposta conclui-se que embora haja uma manifestação 

de menor interesse pelos alunos na execução dos exercícios de vocalização e de dicção, 

comparativamente aos exercícios de dinâmica de grupo e de expressão dramática 

realizados nas aulas anteriores, a sua realização deverá manter-se devido à sua 

importância na colmatação das dificuldades demonstradas pelos alunos nesta temática. 

 

2.1.6. Planificação da aula n.º 6 (03/11/2015) 

 

Na planificação da aula do dia 3 de novembro de 2015 dar-se-ia início ao ensino 

da segunda etapa da componente prática da disciplina de Teatro através da aplicação 

dos conhecimentos previamente adquiridos na interpretação de uma ou mais 

personagens na peça natalícia a apresentar no final do primeiro semestre letivo. Assim, 

iniciar-se-iam os ensaios da peça “Natal para Todos” principiando com a Cena VII por 

ser uma das mais complexas envolvendo a participação de todos os alunos da turma. 

A planificação da aula seria dividida em dois momentos. No primeiro momento, 

seria distribuído aos alunos o texto da Cena VII, realizada uma leitura branca (sem 

interpretação) da cena, explanadas e, se necessário, exemplificadas as marcações de 

espaço, de movimento e de luz e solicitada a todos os alunos a compra de uma pequena 

lanterna de bolso necessária como adereço de cena. No segundo momento, atribuir-se-

iam as personagens e realizar-se-ia o primeiro ensaio da cena visando essencialmente a 

construção esquelética da mesma. Para um melhor entendimento do trabalho a realizar 

com os alunos na encenação da Cena VII abaixo se explanam as linhas orientadoras da 

mesma. 

A Cena VII, Árvore de Natal, consistia, tal como a própria designação sugere, na 

aparição de uma árvore de natal formada pelos corpos dos alunos. Para tal, a cena 

iniciar-se-ia com um aluno a dirigir-se ao centro do palco, interpretar a sua frase do 

texto, olhando o público, e adotar uma postura estática. Esta ação deveria ser repetia por 

todos, um de cada vez, obtendo-se no final a imagem alusiva a um tronco de uma 

árvore, resultante da disposição cilíndrica e compacta dos alunos, reforçada pelo texto 

da peça. Posteriormente, nos momentos do texto em que os alunos, em coro, 

proferissem as frases “De raízes muito profundas” e “De ramos muito extensos”, os 

próprios teriam que simultaneamente alongar as pernas e os braços transmitindo a 
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imagem alegórica do crescimento das raízes e dos ramos da árvore, respetivamente. Por 

último, haveria um black out, no final da frase “Para que a nossa amizade seja um 

momento de repouso nas lutas da vida”, no qual cada um dos alunos teria que acender 

uma lanterna, guardada previamente num bolso do figurino, obtendo-se a imagem de 

uma árvore de natal com as suas típicas luzes a brilhar no escuro. A Cena VII 

terminava, encerrando a peça, após a deixa (ultima palavra do ator para indicar a vez do 

outro ou uma mudança de cena) “E a fraternidade”, quando ainda em black out se 

começaria a ouvir a entrada em fade in de uma música e se ligassem novamente as luzes 

da sala, aparecendo os alunos na boca de cena (frente do palco) a dançar ao ritmo da 

música para de seguida darem as mãos e agradecerem ao público com uma vénia. 

 

2.1.6.1. Reflexão da aula n.º 6 (03/11/2015) 

 

Tendo em consideração as observações realizadas no decorrer da aula do dia 3 

de novembro de 2015 apresentam-se, nos parágrafos seguintes, as reflexões relativas 

aos pontos fortes e fracos da mesma bem como as conclusões alcançadas. 

 Um dos pontos fortes da aula foi a constatação de que os alunos presentes seriam 

capazes de participar, tal como era pretendido, na Cena VII da peça natalícia. Um outro 

alude à integração de uma nova aluna na turma em que se verificou, através da 

realização dos exercícios do Círculo de Nomes com o Passar a Ação e com o Objeto 

(consultar planificação das aulas n.º 2 e 3), a ausência de dificuldades limitadoras à sua 

participação na peça. 

No que concerne aos pontos fracos da aula estes atribuem-se fundamentalmente 

à ausência de alguns alunos no ensaio da Cena VII, prejudicando o seu próprio 

desempenho, pelo atraso na memorização de texto, das marcações e dos adereços 

necessários, e o dos colegas, pela quebra de ritmo da peça. Por outro lado, verificou-se 

que os alunos, na sua maioria, nos momentos em que se encontravam no back stage, 

aguardando a sua entrada em cena, dialogavam uns com os outros perturbando o 

desempenho dos colegas que se encontravam no palco. 

Perante a reflexão acima exposta conclui-se que os objetivos da aula do dia 3 de 

novembro de 2015 foram alcançados, tendo sido concretizada a construção esquelética 

da Cena VII da peça “Natal para Todos”. Contudo, seriam atribuídos alguns exercícios 
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aos alunos que se encontrassem no back stage, em determinados momentos da peça, 

precavendo a sua desconcentração e simultaneamente rentabilizando a aula, como por 

exemplo a memorização de texto a pares (entre outras). 

 

2.1.7. Planificação da aula n.º 7 (10/11/2015) 

 

Na planificação da aula do dia 10 de novembro de 2015 pretendeu-se dar 

continuidade ao trabalho realizado na aula anterior, ou seja, ao ensaio das cenas que 

envolviam a participação de todos os alunos da turma. Nesse âmbito, seria realizado o 

primeiro ensaio da Cena I e revista a Cena VII da peça “Natal para Todos”.  

O ensaio da Cena I, de procedimento semelhante ao da Cena VII, dividir-se-ia 

em dois momentos. Um primeiro, em que seria distribuído o texto aos alunos e far-se-ia 

uma leitura branca da mesma acompanhada da explanação e, se necessário, 

exemplificação das diversas marcações (entradas, saídas, ação, objeto e música) de 

cena. Seria também solicitado a cada aluno um objeto, pessoal ou familiar, alusivo ao 

tema da peça a utilizar nas aulas seguintes na respectiva cena. No segundo, atribuir-se-

iam as personagens e realizar-se-ia o primeiro ensaio da Cena I visando a construção 

esquelética da mesma. Para um melhor entendimento do trabalho a realizar com os 

alunos na encenação da Cena I abaixo se explanam as linhas orientadoras da mesma. 

A Cena I, Azáfama Natalícia, tal como a própria designação inspira, visava 

recriar a habitual azáfama dos cidadãos nessa época. Porém, enquanto cena de abertura 

da peça e tendo em consideração o desejo dos alunos em apresentar um espetáculo 

”moderno”, optar-se-ia pela entrada do público com os atores previamente distribuídos 

pelo palco, em estátua, cada um com um objeto típico da quadra natalícia. Em 

simultâneo ouvir-se-ia uma música natalícia. No centro do palco encontrar-se-ia uma 

enorme caixa de presentes. Após o público se sentar, far-se-ia o fade out da música e, 

em silêncio, iniciar-se-ia a Cena I com um aluno a interpretar um pequeno monólogo 

(Narrador) iniciando com a frase “Já começou o Natal!”. No final da exclamação, os 

restantes alunos (Indivíduos na Rua) subitamente começariam a caminhar pelo palco 

olhando o seu objeto e estabelecendo com o mesmo a sua memória afectiva. No final da 

frase “Reaparecem símbolos inusitados”, os alunos teriam que individualmente se 

dirigir à enorme caixa de presentes e depositar o seu objeto para de seguida continuar a 
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caminhar porém a olhar para as mãos vazias. À segunda exclamação “Começou o 

Natal!” todos os alunos adotariam uma postura estática, inclusive o que anteriormente 

estava a interpretar o pequeno monólogo (Narrador), e um outro aluno 

surpreendentemente sairia de dentro da enorme caixa inaugurando a interpretação do 

seu texto (C No final da deixa “…estamos demasiado ocupados…” todos os alunos 

sairiam apressadamente do palco permanecendo apenas a personagem do Sonhador (I) a 

interpretar o seu texto terminando com a marcação de mudança de localização da 

enorme caixa de presentes para a esquerda alta do palco, olhar o público e sair de cena, 

finalizando a Cena I. 

Concluído o ensaio da Cena I, realizar-se-ia uma revisão do ensaio da Cena VII, 

visando examinar os alunos relativamente à memorização do texto e às marcações 

(espaço, movimento, luz e adereços) realizadas na aula anterior. 

 

2.1.7.1. Reflexão da aula n.º 7 (10/11/2015) 

 

Tendo em consideração as observações realizadas no decorrer da aula do dia 10 

de novembro de 2015 apresentam-se, nos parágrafos seguintes, as reflexões relativas 

aos pontos fortes e fracos da mesma bem como as conclusões alcançadas. 

No que concerne aos pontos fortes da aula destacam-se a concretização da 

construção esquelética da Cena I e a definição dos objetos necessários à mesma pelos 

alunos. Analogamente se destaca o empenho e a dedicação demonstrada por alguns 

alunos na memorização do texto, marcações e lembrança da lanterna necessária à 

revisão da Cena VII. 

No que alude aos pontos fracos mencionam-se as dificuldades apresentadas 

pelos alunos no ensaio da Cena I relativamente às marcações de abertura de cena e dos 

objetos natalícios, uma vez que a música e os objetos ainda não existiam exigindo uma 

maior concentração na sua compreensão, e em subitamente adotarem uma postura 

estática após a segunda exclamação “Começou o Natal!”. Analogamente se mencionam 

as dificuldades demonstradas fundamentalmente por três alunos na revisão do ensaio da 

Cena VII relativamente à memorização de texto e das marcações realizadas na aula 

anterior implicando a constante colocação de dúvidas e interrupção do mesmo. Por 

último, menciona-se a dificuldade de integração de uma nova aluna na turma que, ao 



54 
 

inverso da aluna integrada na aula anterior, apresentava uma enorme resistência mental 

na realização dos exercícios Círculo de Nome Simples e Passar o Movimento (consultar 

planificação das aulas n.
os

 2 e 3) e nas marcações das Cenas I e revisão da Cena VII.  

Perante a reflexão acima exposta conclui-se que os objetivos propostos para a 

aula do dia 10 de novembro de 2015 foram alcançados, ou seja, conseguiu-se a 

construção esquelética da Cena I e a revisão da Cena VII da peça “Natal para Todos”. 

Contudo, nas aulas seguintes seria dedicada especial atenção aos alunos que 

apresentavam maiores dificuldades com o intuito de compreender a sua origem. Se as 

mesmas se justificassem pela sua menor capacidade cognitiva, ser-lhes-ia reduzido o 

texto ou a sua prestação na peça, se as mesmas se justificassem pela falta de empenho 

os alunos seriam substituídos por outros. 

 

2.1.8. Planificação da aula n.º 8 (17/11/2015) 

 

Considerando que a narrativa da peça “Natal para Todos” fora concluída 

propositadamente pelo motivo da planificação da aula do dia 17 de novembro de 2015, 

esta subordinar-se-ia prioritariamente à sua leitura integral, à atribuição das restantes 

personagens aos alunos (cenas II, III, IV, V e VI), ao inventário de todo o material 

necessário à peça (cenário, figurinos e adereços) e ao agendamento da data do 

espectáculo e das aulas extras até essa data. Posteriormente, far-se-ia uma revisão do 

ensaio da Cena I agora com os objetos natalícios trazidos pelos alunos. Por último, 

solicitar-se-ia a todos a memorização do texto e das marcações das Cenas I e VII para a 

realização de um ensaio corrido (sem pausas) das mesmas na aula seguinte e, 

analogamente, o estudo prévio da Cena II pelos alunos partícipes visando a sua 

construção esquelética. 

 

2.1.8.1. Reflexão da aula n.º 8 (17/11/2015) 

 

Tendo em consideração as observações realizadas no decorrer da aula do dia 17 

de novembro de 2015 apresentam-se, nos parágrafos seguintes, as reflexões relativas 

aos pontos fortes e fracos da mesma bem como as conclusões alcançadas. 
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No que concerne aos pontos fortes da aula citam-se o crescente interesse e 

aplicação dos alunos nos ensaios da peça “Natal para Todos” verificado através do seu 

empenho na memorização do texto e das marcações necessárias ao ensaio da Cena I, 

proporcionando a realização de um ensaio tecnicamente mais aprofundado e 

emocionalmente de grande seriedade através do trabalho de memórias afetivas 

relativamente a esta época do ano, melhorando substancialmente a qualidade 

interpretativa dos alunos na mesma. Analogamente, se citam o contentamento 

demonstrado na leitura integral do texto da peça bem como no agendamento de aulas 

extra, tendo sido imediatamente marcada uma para o dia seguinte. 

Relativamente aos pontos fracos estes prendem-se essencialmente à excessiva 

ansiedade e preocupação demonstrada pelos alunos relativamente ao tempo necessário 

para a construção das cenas da peça pedinchando a supressão do aquecimento corporal 

habitualmente realizado no início das aulas.  

Perante a reflexão acima exposta conclui-se que os objetivos propostos para a 

aula do dia 17 de novembro de 2015 foram alcançados. Relativamente ao pedido dos 

alunos de supressão do aquecimento corporal realizado no início das aulas, foi decidido 

que este se preservaria mas seria realizado de uma outra forma, ou seja, através da 

revisão de cenas da peça natalícia. Se nas aulas posteriores os alunos demonstrassem um 

baixo nível de concentração, o aquecimento corporal voltaria a ser reposto. 

 

2.1.9. Planificação da aula n.º 9 (18/11/2015) 

 

Na planificação da aula do dia 18 de novembro de 2015 iniciar-se-iam os ensaios 

das cenas que somente envolviam a participação de alguns alunos da turma, 

especificamente a Cena II, e os ensaios corridos das Cenas I e VII, visando a sua 

construção esquelética e a melhoria da interpretação, respetivamente. No final da aula 

seria solicitado aos alunos partícipes da Cena III o estudo prévio da mesma visando um 

ensaio de palco na aula seguinte. Para um melhor entendimento do trabalho a realizar 

com os alunos na encenação da Cena II abaixo se explanam as linhas orientadoras da 

mesma. 

A Cena II, Casal nas Compras Natalícias, visava recriar um episódio cómico de 

um Casal (Marido e Esposa) nas compras de natal acompanhado por uma banda sonora 
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que seria trauteada pelo Coro da cena. Iniciava com a entrada do Coro (igualmente 

alunos da disciplina de Teatro) em palco seguido pela Maestrina que, após 

cumprimentar o público à boca de cena, se juntaria a este para o dirigir, começando por 

fazer sinal aos seus elementos para abrirem as pautas de musica e em seguida 

mimicamente a tocar violino acompanhada pela melodia natalícia que seria 

simultaneamente trauteada pelo Coro. Após se ter instalado este quadro, o público seria 

surpreendido pela entrada do Casal, pela porta do fundo da sala de espetáculo, cujo 

Marido caminha entre o público discursando eloquentemente acerca da magia desta 

quadra enquanto a Esposa, contrariamente, apressada e indignada com o comportamento 

do Marido, o tenta arrastar pelo braço justificando a necessidade de ser auxiliada nas 

compras da enorme lista de presentes de natal. Imediatamente à entrada do Casal em 

cena o Coro sustém a musica. A Esposa, totalmente ignorada pelo Marido, desiste da 

sua companhia e decide ir às compras dirigindo-se à enorme caixa que se encontra na 

alta esquerda do palco onde mimicamente seleciona os presentes a comprar, deixando o 

Marido a discursar entre o público. Nesse momento o Coro retoma alegremente a 

música natalícia. Inesperadamente o Marido, num pequeno ataque de melancolia, refere 

o actual consumismo desenfreado verificado nesta quadra ao qual o Coro “responde” 

com um som desafinado. Irritado, o Marido, riposta, ordenando-o que se cale, 

retomando posteriormente o seu discurso eloquente. Quando a Esposa constata 

novamente que o Marido prossegue a “tagarelar”, sobre o “amor e a fraternidade”, 

dirige-se a ele rabujando sobre as imensas compras que ainda tem para fazer arrastando-

o consigo para fora da sala de espetáculo. Após a saída do Casal, o Coro retoma 

entusiasticamente a música natalícia saindo de palco alegremente a cantar até ao back 

stage dando início à Cena III. É obrigatório referir novamente que as personagens da 

Maestrina, do Casal e a encenação da Cena II foram criadas pelos alunos nos exercícios 

de improvisação realizados na aula nº. 4. 

 

2.1.9.1. Reflexão da aula n.º 9 (18/11/2015) 

 

Tendo em consideração as observações realizadas no decorrer da aula do dia 18 

de novembro de 2015 apresentam-se, nos parágrafos seguintes, as reflexões relativas 

aos pontos fortes e fracos da mesma bem como as conclusões alcançadas. 
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Como principais pontos fortes da aula citam-se a concretização do primeiro 

ensaio corrido das Cenas I e VII. 

No que alude aos pontos fracos denunciam-se as inúmeras dificuldades 

apresentadas pelos intérpretes das personagens do Coro e do Marido da Cena II, em 

cantar e interpretar o texto, respetivamente, colocando-se as hipóteses do aumento do 

número de elementos do Coro, auxiliando-o, ou a substituição de um dos seus 

elementos. Analogamente, nos ensaios corridos das Cenas I e VII, alguns alunos 

revelaram dificuldades em projetar a voz e o esquecimento das marcações, o que 

implicou a sua realização a um ritmo bastante lento. 

Perante a reflexão acima exposta conclui-se que os objetivos propostos para a 

aula do dia 18 de novembro de 2015 foram alcançados. Porém, teria que se conceder 

especial atenção e orientação aos intérpretes citados no parágrafo anterior visando 

incrementar a sua segurança em palco. Na hipótese de substituição de um dos seus 

elementos, obrigatoriamente teria que se compreender a forma de o fazer sem ferir 

susceptibilidades. 

 

2.1.10. Planificação da aula n.º 10 (24/11/2015) 

 

Na planificação da aula do dia 24 de novembro de 2015 realizar-se-ia um ensaio 

corrido da sequência das Cenas I e II, visando a anotação dos aperfeiçoamentos 

necessários às mesmas, e a leitura da Cena III pelos respetivos intérpretes, com a 

explanação e, se necessário, exemplificação das respetivas marcações, visando a 

realização do primeiro ensaio de palco na aula seguinte. Para um melhor entendimento 

do trabalho a realizar com os alunos na encenação da Cena III abaixo se explanam as 

linhas orientadoras da mesma. 

A Cena III, Ceia Natalícia Familiar, tal como a própria designação suscita, 

visava retratar o espírito natalício familiar que habitualmente se verifica na ceia 

natalícia. Consistia na apresentação de 5 pequenos quadros interpretados pelas 

personagens: Mãe, Avó, Avô, Menina e Sonhador (I). O primeiro quadro iniciaria com a 

entrada da Mãe vestindo um avental interpretando, simultaneamente, o seu texto. 

Prosseguiria com a mesma dirigindo-se à lareira, onde executaria diversas tarefas, tais 

como: acender a lareira, colocar os potes com água no fogo, cozinhar as batatas, o 
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polvo, o bacalhau, as couves e até mesmo haver um momento em que ao levantar o testo 

de um dos potes se abrasaria um pouco. Concluído este primeiro momento, a mesma 

dirigir-se-ia à gaveta da mesa da cozinha de onde retiraria uma toalha de mesa 

estendendo-a e colocando os pratos com os doces em cima desta. Posteriormente, 

regressaria à lareira, levantando o testo de um dos potes, cheirando a comida, 

exclamando “O cheiro!”, concluindo a sua interpretação lavando as mãos na banca da 

cozinha onde deveria permanecer posteriormente em estátua. O segundo quadro 

principiava com a entrada da Avó inaugurando a sua interpretação com a frase “Que 

alegria imensa…”. Em seguida, dirigir-se-ia a uma janela onde, após o desfecho da 

interpretação do seu texto, deveria permanecer a observar as crianças a brincar na rua. O 

terceiro quadro principiava com a entrada do Avô em cena. Benzendo-se, de frente para 

a mesa da cozinha, olha o público e, imóvel, inaugura a interpretação do seu texto. 

Ininterruptamente, após a frase “…e aquele calor familiar”, prosseguiria com a sua 

interpretação caminhando em direção à boca de cena concluindo a mesma com “…as 

vivências dos mais velhos que eu escutava com atenção”, sentando-se junto da lareira. 

Inesperadamente, ouvir-se-ia dos bastidores “O pai Natal não existe!”, principiando 

deste modo o quarto quadro, conjuntamente com a entrada da Menina que, indignada, 

sentar-se-ia aos pés da Avó lamuriando-se do que ouvira. Por último, iniciar-se-ia o 

quinto quadro com a entrada do Sonhador (I) dirigindo-se à Menina consolando-a, “O 

pai natal existe sim!”, para seguidamente, e para delírio da mesma, transformar 

sucessivamente uma bola em diversos animais e objetos. A cena encerra com o 

Sonhador (I) exclamando“…até posso transformar este mundo num mundo melhor!”, 

abandonando os dois palco de mãos dadas felizes. Relativamente às saídas de palco das 

personagens Mãe, Avó e Avô, as mesmas seriam realizadas despercebidamente após a 

entrada do Sonhador (I) em palco.  

Por último, é obrigatório referir que na encenação da Cena III o palco se 

encontrava desprovido de qualquer adereço e que, portanto, todas as ações seriam 

executadas através de mímica permitindo ao público, através do movimento dos 

intérpretes, ser transportado para um universo imaginário.  
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2.1.10.1. Reflexão da aula n.º 10 (24/11/2015) 

 

Tendo em consideração as observações realizadas no decorrer da aula do dia 24 

de novembro de 2015 apresentam-se, nos parágrafos seguintes, as reflexões relativas 

aos pontos fortes e fracos da mesma bem como as conclusões alcançadas. 

Como principais pontos fortes da aula mencionam-se, por um lado, o alcance do 

primeiro ensaio corrido da sequência das Cenas I e II e, por outro, o interesse 

demonstrado pelos alunos na anotação dos aprimoramentos necessários realizar nos 

ensaios das aulas seguintes, tais como: a memorização das posturas estáticas na Cena I, 

a definição da música natalícia a trautear na Cena II e o acerto dos tempos de entrada e 

saída e respetivas interpretações em ambas. Analogamente, e tendo em consideração a 

colocação de imensas dúvidas pelos alunos, se destaca a revisão verbal de todas as 

cenas encenadas até à data. 

No que concerne aos pontos fracos da aula, estes restringem-se à falta 

injustificada do aluno intérprete da personagem do Marido na Cena II, prejudicando o 

ensaio da mesma, e à confirmação das diversas dificuldades demonstradas pelos alunos 

do Coro da Cena II. 

Perante a reflexão acima exposta conclui-se que os objetivos propostos para a 

aula do dia 24 de novembro de 2015 foram alcançados. Porém, e pelas razões expostas 

anteriormente, na aula seguinte seria sugerida a substituição do aluno que apresentava 

maiores dificuldades no Coro da Cena II, por três alunos com maior facilidade em 

canto, auxiliando, deste modo, a aluna que permaneceria na cena. 

 

2.1.11. Planificação da aula n.º 11 (25/11/2015) 

 

Na planificação da aula do dia 25 de novembro de 2015 realizar-se-ia 

unicamente o ensaio da Cena III justificado pelo seu grau complexidade a nível de 

encenação (consultar planificação da aula n.º10). Por último, seriam explanadas e, se 

necessário, exemplificadas as marcações fundamentais das Cenas V e VI aos alunos 

partícipes nas mesmas e solicitado o seu estudo prévio visando a realização de um 

ensaio  
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2.1.11.1. Reflexão da aula n.º 11 (25/11/2015) 

 

Anteriormente à reflexão propriamente dita, da aula do dia 25 de novembro de 

2015, é necessário explanar que a respetiva planificação sofreu alterações inesperadas 

justificada pela necessidade de apaziguamento dos alunos relativamente ao tempo de 

ensaios necessário até à data de estreia do espetáculo. Nesse sentido, foi esclarecido que 

estariam a ser realizados primordialmente os ensaios das cenas de maior complexidade e 

que, por esse motivo, implicavam maior dispêndio de tempo, para posteriormente dar 

início aos ensaios das cenas de menor exigência interpretativa e de dinâmica de palco 

que, contrariamente, seriam realizados num curto período. Usufruindo deste momento 

de diálogo com os alunos, e visando a interiorização da importância da necessidade da 

sua cooperação na rentabilidade dos ensaios, os mesmos foram questionados acerca da 

memorização dos respetivos textos bem como das marcações de todas as cenas até à 

data ensaiadas, ao qual uma minoria respondeu afirmativamente. Tendo em 

consideração o diálogo anterior e visando, por um lado, a concentração do grupo e, por 

outro, demonstrar a veracidade das palavras proferidas, foram realizados os exercícios 

das Cadeiras e do Tambor, cuja descrição e resposta dos alunos se explanam nos 

parágrafos seguintes. 

Na preparação do exercício das Cadeiras, tal como a própria designação indica, 

distribuíram-se várias cadeiras pela sala de aula, quer em cima quer em baixo do palco, 

em distintas posições. O exercício consistia na deslocação dos alunos pela sala de aula 

dançando ao som de uma música. Quando esta fosse interrompida teriam, 

primeiramente e obrigatoriamente, que beijar um dos colegas para depois se sentarem. 

Todavia, como o número de cadeiras era inferior em um ao número de alunos, o último 

aluno ficaria sem cadeira para se sentar e teria que abandonar o exercício. De cada vez 

que um aluno abandonasse o exercício, seria eliminada uma cadeira e o exercício 

reiniciava. A realização deste exercício foi com certeza um dos principais pontos fortes 

da aula permitindo resgatar a cumplicidade e unidade da turma, que se tinha vindo a 

dissipar nas últimas aulas, e simultaneamente incrementar a sua concentração para a 

realização do exercício seguinte e do ensaio da Cena III. 

O exercício do Tambor consistia em formar uma única fila vertical de alunos, 

tendo o primeiro, ao toque de um tambor, que cantarejar uma melodia cuja letra seria a 

dos seus textos da peça. Ao segundo toque, o aluno teria que ir para o final da fila 
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cedendo o seu lugar ao aluno que se encontrava imediatamente atrás de si que, por sua 

vez, sem pausas, teria que cantar uma melodia diferente da anterior, cuja letra seria, 

analogamente, os textos das suas personagens a interpretar na peça, e assim 

sucessivamente. Dado que a realização deste exercício foi improvisada, pelas razões 

anteriormente expostas, o tambor foi substituído por uma palma. Analogamente ao 

exercício anterior, a realização deste exercício revelou-se um outro ponto forte da aula 

permitindo aos alunos verificar a imprescindibilidade não simplesmente da 

memorização do texto como igualmente da sua mecanização, possibilitando a 

rentabilização do tempo de ensaios. 

Após o diálogo com os alunos e a realização dos exercícios supra citados, 

realizou-se finalmente o ensaio da Cena III que surpreendentemente, apesar da sua 

complexidade, decorreu admiravelmente graças à entrega dos alunos, sendo apenas 

necessárias pequenas correções aos níveis do ritmo, gestualidade e marcações de 

espaço. 

Perante a reflexão acima exposta conclui-se que, por um lado, os objetivos 

propostos para a aula do dia 25 de novembro de 2015 foram alcançados e de que, por 

outro, o confronto da generalidade dos alunos com a sua falta de empenho despertou a 

sua consciência para a imperatividade do trabalho de casa necessário realizar na 

memorização do texto e das marcações de cena. 

 

2.1.12. Planificação da aula n.º 12 (01/12/2015) 

 

A planificação da aula do dia 1 de dezembro de 2015 iniciar-se-ia com a revisão 

da Cena VII, através da realização de um ensaio corrido, para seguidamente se realizar 

o primeiro ensaio das Cenas V e VI. Por último, seria solicitado aos alunos partícipes da 

Cena IV a memorização do respetivo texto visando a realização de um ensaio de palco 

na aula seguinte. Para uma melhor compreensão do trabalho a realizar com os alunos na 

interpretação e encenação das Cenas V e VI, explanam-se nos parágrafos seguintes as 

linhas orientadoras das mesmas. 

A Cena V visava retratar uma Quezília entre o Pai Natal e a Mãe Natal, 

desencadeada pelo estado de indiferença do primeiro relativamente ao estado de 

exaustão da segunda. A cena iniciar-se-ia com sucessivas entradas e saídas de palco da 
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Mãe Natal levando, de cada vez, um adereço do Pai Natal. Primeiramente carregaria um 

cadeirão, colocando-o junto aos presentes de natal (alta esquerda do palco), sairia de 

palco e rapidamente regressaria com uma mantinha, cobrindo-o. Nesse momento, o Pai 

Natal, indiferente e sereno, entraria em palco observando a Mãe Natal a executar as suas 

tarefas. Porém, ao cruzarem-se, o Pai Natal, surpreso, aperceber-se-ia da frieza com que 

esta o afronta, dirigir-se-ia ao cadeirão, aguardando novamente pelo regresso da Mãe 

Natal e sentar-se-ia no cadeirão. Contudo, ao aperceber-se que não tinha os óculos, 

rude, gritaria “Os óculos!...”, regressando a Mãe Natal, enervada com toda a situação, 

para lhe entregar os óculos, voltando a sair de palco. Fechado este primeiro momento da 

cena, o Pai Natal leria a carta em voz alta expressando incredibilidade com o presente 

absurdo que lhe é solicitado por uma criança. Assim que termina levantar-se-ia 

exclamando “Ai, Andrezinho, Andrezinho!...”. Nesse momento, a Mãe Natal regressaria 

ao palco amontoando presentes em duas pilhas (altas esquerda e direita do palco) e, 

repondo o ambiente de tensão em cena, iniciaria uma discussão com o Pai Natal 

reclamando “Maldita a hora que me casei contigo!”. A discussão atingiria o seu auge e 

encerraria a cena com uma troca de agressões verbais entre ambos. Durante esta 

discussão dar-se-ia a entrada camuflada da personagem do Sonhador (II) permanecendo, 

em baixo do palco, curioso a observá-los. 

A Cena VI iniciar-se-ia com a subida do Sonhador (II) para palco reagindo à 

discussão que acabara de presenciar exclamando “Olha, olha, o que para aqui vai!”, 

sentando-se no cadeirão do Pai Natal refletindo “Estes tempos modernos…”. 

Inesperadamente escutaria o som de um sino que o faria levantar subitamente, 

exclamando “Já é Natal!”, iniciando alegremente um pequeno monólogo sobre esta 

quadra até ser interrompido pela algazarra oriunda de uma multidão que se encontra no 

back stage ao qual reagiria prontamente deslocando-se à região do palco próxima da 

proveniência desse barulho (direita média do palco) exigindo silêncio. Em seguida, 

prosseguiria com o seu monólogo voltado para o público, à boca de cena, baseando-se o 

mesmo num pequeno discurso moralista sobre o que é o Natal, referindo “O coração” e 

“Só isto é que importa”. No final dirigir-se-ia ao centro do palco e daria início à Cena 

VII dizendo a primeira deixa da cena “Uma árvore”.  
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2.1.12.1. Reflexão da aula n.º 12 (01/12/2015) 

 

Tendo em consideração as observações realizadas no decorrer da aula do dia 1 

de dezembro de 2015 apresentam-se, nos parágrafos seguintes, as reflexões relativas aos 

pontos fortes e fracos da mesma bem como as conclusões alcançadas. 

No que concerne aos pontos fortes da aula citam-se a enorme concentração, 

empenho e dedicação dos alunos partícipes nas Cenas V e VI possibilitando, por um 

lado, a concretização do primeiro ensaio de ambas as cenas e, por outro, o 

engrandecimento da mesma através da adição de singularidades sugeridas pelos 

próprios alunos. 

 No que alude aos pontos fracos mencionam-se a substituição de um aluno 

partícipe nas Cena II e uma pequena adaptação da Cena VII, justificada pela sucessão 

de faltas de um aluno pelo motivo de doença, e o esquecimento das marcações de 

espaço e de movimento demonstrado por alguns alunos da turma na revisão da Cena 

VII. 

Perante a reflexão acima exposta conclui-se que os objetivos propostos para a 

aula do dia 1 de dezembro de 2015 foram alcançados. Porém, nas aulas seguintes seria 

necessário, por um lado, dispensar especial atenção ao aluno incumbido de substituir a 

personagem Marido da Cena II e, por outro, adoptar uma nova estratégia que simplificasse a 

participação dos alunos que apresentavam maiores dificuldades nas marcações da Cena VII sem 

alterar a encenação da mesma. 

 

2.1.13. Planificação da aula n.º 13 (02/12/2015) 

 

Na planificação da aula do dia 2 de dezembro de 2015 realizar-se-ia o primeiro 

ensaio de palco da Cena IV, última cena da peça “Natal para Todos” a encenar. Para 

uma melhor compreensão do trabalho a realizar com os alunos abaixo se explanam as 

linhas orientadoras da mesma. 

A encenação da Cena IV, Consoada Natalícia entre Amigos, baseava-se, 

genericamente, na leitura encenada de um poema natalício. Cada aluno entraria em 

palco transportando uma cadeira a qual posicionaria em forma de meia-lua voltada para 
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o público. Sentar-se-iam e, através de mímica, iniciariam a preparação de um jogo de 

cartas com um dos Amigos a baralhar (Rogério), outro a “cortar” (Leonor) e outro a 

distribuir as cartas (Isilda). O Jogo de Cartas, propriamente dito, seria inaugurando por 

um dos Amigos (Morais) a jogar a sua carta interpretando simultaneamente um dos 

versos do poema como se tratasse de um diálogo com os colegas, e assim 

sucessivamente. À medida que o jogo decorreria os Amigos iriam impregnando alguma 

exaltação na verbalização do poema, acelerando o ritmo do jogo, culminando o mesmo 

numa quezília do grupo conjuntamente com a saída individual de cada um dos seus 

jogadores. O último Amigo (Rogério) a sair de palco esquecer-se-ia da sua cadeira, 

escutando-se os colegas do back stage gritando “A cadeira!”, concluindo a cena com 

alguma comicidade. 

 

2.1.13.1. Reflexão da aula n.º 13 (02/12/2015) 

 

Tendo em consideração de que aula do dia 2 de dezembro de 2015 foi 

imprevisivelmente realizada na sala de informática da US, a planificação do ensaio de 

palco da Cena IV da peça “Natal para Todos” foi substituída por um ensaio de mesa, no 

qual se verificou a distribuição do poema pelos alunos e as marcações de cena, e pela 

revisão verbal integral da peça. Assim sendo, e tendo em apreciação as observações 

realizadas no decorrer da aula, apresentam-se nos parágrafos seguintes, as reflexões 

relativas aos pontos fortes e fracos da mesma bem como as conclusões alcançadas. 

No que concerne aos pontos fortes da aula destacam-se, por um lado, a 

confirmação da distribuição do texto pelos intérpretes e a anotação de todas as 

marcações necessárias à Cena IV e, por outro, a revisão verbal da integridade da peça 

permitindo uma melhor compreensão do encadeamento das cenas pelos alunos. 

No que alude aos pontos fracos da aula mencionam-se a repetição de algumas 

dúvidas manifestadas por alguns alunos na percepção da globalidade da peça “Natal 

para Todos”. 

Perante a reflexão acima exposta conclui-se que os objectivos propostos para a 

aula do dia 2 de dezembro de 2015, à excepção da concretização do primeiro ensaio de 

palco da peça “Natal para Todos”, foram, na generalidade, alcançados. Contudo, nas 
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aulas seguintes seria necessário dedicar especial atenção a alguns alunos na transição 

das cenas da peça. 

 

2.1.14. Planificação da aula n.º 14 (08/12/2015) 

 

A planificação da aula do dia 8 de dezembro de 2015 visava primordialmente a 

realização do primeiro ensaio corrido da sequência das Cenas I, II, III, IV e V da peça 

“Natal para Todos”. Contudo, no final da aula solicitar-se-ia aos alunos os figurinos a 

utilizar na peça nas aulas seguintes de modo a visualizar os mesmos bem como a 

possibilidade do seu enriquecimento através da aplicação de pequenos detalhes de 

acordo com as personagens a interpretar. 

 

2.1.14.1. Reflexão da aula n.º 14 (08/12/2015) 

 

Tendo em consideração as observações realizadas no decorrer da aula do dia 8 

de dezembro de 2015 apresentam-se, nos parágrafos seguintes, as reflexões relativas aos 

pontos fortes e fracos da mesma bem como as conclusões alcançadas. 

 No que respeita aos pontos fortes da aula citam-se, por um lado, a disciplina 

comportamental e a concentração dos alunos na integridade da aula possibilitando o 

alcance do objetivo primordial a que a sua planificação se propôs e, por outro, as 

propostas interessantes realizadas pelos alunos relativamente a pormenores a aplicar nos 

figurinos das personagens a interpretar.  

 No que alude aos pontos fracos da aula destaca-se particularmente a encenação 

relativamente pobre da Cena V comparativamente com a das Cenas de I a IV. Por outro 

lado, menciona-se a continuidade de algumas dificuldades manifestadas por alguns 

alunos na memorização das suas marcações de cena e na intensidade da interpretação, 

bem como a confusão na perceptividade do ritmo individual de cada cena da peça. Para 

um melhor esclarecimento acerca do trabalho realizado com os alunos na aula, 

apresentam-se no Quadro I as sugestões transmitidas aos alunos no final do ensaio 

corrido da sequência das Cenas de I a V, quer ao nível da interpretação quer ao nível de 

marcações de cena.  
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Quadro VIII - Sugestões transmitidas aos alunos no final do ensaio corrido da sequência das Cenas I a V. 

Ensaio corrido das Cenas de I a V da peça “Natal para Todos” 

Cenas  Personagens Sugestões transmitidas aos alunos no final da aula 

I 

Azáfama 

Natalícia 

Indivíduos 

na rua 

Depositar calmamente os símbolos natalícios dentro da caixa dos 

presentes, na deixa “… demasiado ocupados” saírem mais rápido. 

Espírito 

Natalício 1 

Melhorar interpretação. 

 

II 

Casal nas 

Compras 

Natalícias 

Coro Memorizar marcações de entrada e de posicionamento.  

Colocar as pautas de música em simultâneo. 

Maestrina Trabalhar o início e o final de uma acção. 

Marido Determinação na ordem “xiu!”. 

Esposa Determinação na interpretação. 

 

 

 

 

 

III 

Ceia 

Natalícia 

Familiar 

Mãe Pegar no avental com as duas mãos, deslocar-se apressadamente à 

lareira, acelerar o ritmo ao colocar os pote no chão, segurar a bacia 

junto ao tronco, limpar as mãos mais devagar, alongar os braços ao 

colocar os pratos dos doces na mesa, mover-se o mínimo possível na 

interpretação inicial do texto, não omitir o suspiro (“Ah…”), dar a 

deixa “Os potes,…” de uma forma decidida e “O cheiro!” com 

entusiasmo, não ter receio do ridículo e de encarar o público. 

Avó Memorizar marcações de espaço dos adereços de cena (mesa e janela), 

abrir a janela com as duas mãos, olhar para o público no início da sua 

interpretação. 

Avô Memorizar momento de entrada em palco, não olhar para o chão 

enquanto caminha. 

Menina Contracenar com a Avó em pé e sentar posteriormente. 

Espírito 

Natalício 1 

Entrada por detrás da Avó, contracenar com a Menina, executar 

movimentos amplos no pássaro, “guardar” movimentos improvisados 

do pedalar (bicicleta) e saída de mãos dadas com a Menina na sua 

interpretação. 

IV 

Consoada 

Natalícia 

entre Amigos 

Morais Separar acções de levantar da cadeira e sair de palco. 

V 

Quezília entre 

Pai Natal e 

Mãe Natal 

Pai Natal Entrada em palco com as mãos atrás das costas, não olhar para a Mãe 

Natal quando se levanta do cadeirão, expressar emoções 

posteriormente à leitura da carta natalícia e não o contrário. 
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Perante a reflexão acima exposta conclui-se que os objetivos propostos para a 

aula do dia 8 de dezembro de 2015 foram alcançados. Porém, na aula seguinte, seria 

solicitada a presença prolongada dos alunos partícipes da Cena V visando o seu 

aprimoramento. 

 

2.1.15. Planificação da aula n.º 15 (09/12/2015) 

 

A planificação da aula do dia 9 de dezembro de 2015 visava a realização do 

primeiro ensaio geral da peça “Natal para Todos” seguido de um ensaio de aprimoramento 

da Cena V. No final da aula seriam visualizados os figurinos trazidos pelos alunos e 

definidos os pequenos detalhes enriquecedores dos mesmos. 

 

2.1.15.1. Reflexão da aula n.º 15 (09/12/2015) 

 

Tendo em consideração as observações realizadas no decorrer da aula do dia 9 de 

dezembro de 2015 apresentam-se, nos parágrafos seguintes, as reflexões relativas aos 

pontos fortes e fracos da mesma bem como as conclusões alcançadas. O primeiro ponto 

forte da aula alude ao sentimento de contentamento e de satisfação manifestado por todos os 

alunos na concretização do primeiro ensaio geral da peça “Natal para Todos”. O segundo 

ponto forte concerne ao empenhamento e à dedicação dos alunos partícipes no 

aprimoramento da encenação da Cena V permitindo superar as expetativas inicialmente 

formuladas. Relativamente ao terceiro ponto forte da aula respeita ao bom gosto 

demonstrado pelos alunos na seleção do vestuário a utilizar como figurinos. No que respeita 

aos pontos fracos da aula menciona-se a necessidade de fortalecer a interpretação de alguns 

alunos especialmente nos pequenos monólogos. Perante a reflexão acima exposta conclui-se 

que os objetivos propostos para a aula do dia 9 de dezembro de 2015 foram alcançados. 

Porém, nos ensaios gerais das aulas seguintes seria dedicada especial atenção, por um lado, 

aos momentos de interpretação dos pequenos monólogos, visando evitar momentos de 

monotonia na peça, e, por outro, definir marcações pormenorizadas ao longo da mesma 

abrilhantando-a.  
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2.1.16. Planificações das aulas n.º 16, 17 e 18 (15, 16 e 17/12/2015) 

 

As planificações das aulas dos dias 15, 16 e 17 de dezembro de 2015 dividir-se-

iam em dois momentos distintos. Um primeiro, extenso, em que dar-se-ia continuidade 

à realização dos ensaios gerais da peça “Natal para Todos”, incluindo figurinos, 

adereços de cena, luz e som da mesma e, um segundo, breve, realizado no final da aula, 

em que seria transmitido aos alunos os erros cometidos, os aprimoramentos necessários 

e elogiadas as pequenas nuances enriquecedoras do trabalho de interpretação dos alunos 

que possivelmente surgirão durante os ensaios. 

 

2.1.16.1. Reflexões das aulas n.º 16, 17 e 18 (15, 16 e 17/12/2015) 

 

Tendo em consideração as observações realizadas no decorrer das aulas dos dias 

15, 16 e 17 de dezembro de 2015 apresentam-se, nos parágrafos seguintes, as reflexões 

relativas aos pontos fortes e fracos da mesma bem como as conclusões alcançadas. 

O primeiro ponto forte das aulas concerne, na sua generalidade, à enorme 

evolução dos alunos a nível de interpretação, memorização de marcações e de texto da 

peça “Natal para Todos”, permitindo, à medida que decorriam os ensaios gerais da peça 

de teatro, o seu aprimoramento do geral para o particular (pormenor) possibilitando o 

enriquecendo substancial da mesma e o acerto do ritmo das cenas. O segundo ponto 

forte das aulas alude à diminuição da timidez dos alunos nas suas interpretações 

especialmente nos momentos em que olham o público. O terceiro, e último ponto forte 

das aulas, respeita à consciencialização dos alunos da importância da organização do 

back stage evitando o ruído, quer nas mudanças de figurino quer nas entradas e saídas 

de palco. 

 Relativamente aos pontos fracos das aulas atribuem-se fundamentalmente às 

inseguranças pessoais de alguns alunos e ao medo do ridículo verificado 

particularmente nas cenas clownescas do Coro na Cena II. 
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Para uma melhor compreensão do que foi referido nos parágrafos anteriores, 

apresentam-se no Quadro II as observações registadas e transmitidas aos alunos no 

decorrer das aulas dos dias 15, 16 e 17 de dezembro de 2015 relativamente aos erros 

cometidos, aos aprimoramentos necessários e à origem de pequenas nuances 

enriquecedoras do trabalho de interpretação dos mesmos na peça “Natal para Todos”. 

 

Quadro IX - Erros cometidos, aprimoramentos necessários e origem de nuances enriquecedoras do 

trabalho de interpretação dos alunos nos ensaios gerais da peça “Natal para Todos”. 

Ensaios gerais da peça “Natal para Todos” 

 

Cenas 

 

Personagens 

Erros cometidos, aprimoramentos necessários e surgimento de 

pequenas nuances enriquecedoras no trabalho de interpretação dos 

alunos 

Aula n.º 16 

(15/12/2015) 

Aula n.º 17 

(16/12/2015) 

Aula n.º18 

(17/12/2015) 

 

 

 

 

I 

Azáfama 

Natalícia 

 

 

 

 

 

Indivíduos 

na rua 

 

 

Não haver movimento nas 

paragens em estátua, não 

esquecer de apanhar o 

símbolo natalício do chão 

(pinha) antes de começar a 

caminhar (correcção 

individual). 

Aprimoramento dos 

símbolos natalícios, 

liberdade para nas 

paragens em estátua 

ficarem de costas para o 

público, não mexerem 

no cabelo. 

 

Sonhador 

(I) 

Colocar a caixa dos 

presentes na marcação 

correta. 

Levantar menos a caixa 

dos presentes na sua 

deslocação (evitar 

sensação de vazia). 

 

Narrador Depositar mais rápido o 

postal na caixa dos 

presentes. 

Saída de palco mais 

rápida. 

 

 

 

 

 

II 

Casal nas 

Compras 

Natalícias 

 

 

 

 

 

Coro  Continuar a cantar após a 

saída do Casal. 

 Perder medo do 

ridículo, acertar 

ritmo de entrada 

em palco. 

Maestrina  Não tapar a aluna do lado, 

memorizar marcação de 

saída de palco. 

Conduzir 

convincentemente o 

Coro. 

 

Marido Boa entrada em palco, 

interpretar de frente para o 

público. 

  

Esposa Resmungar mais com o 

Marido no início da cena, 

observar credivelmente os 

presentes. 

 Sugestão da aluna 

de uma bandolete 

para o figurino. 
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III 

Ceia 

Natalícia 

Familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mãe 

 

 

 

 

 

Entrada em palco mais 

rápida, pousar a bacia no 

chão e somente depois 

colocar as batatas nos 

potes, limpar as mãos 

virada para o público, 

soprar o fogo com mais 

força, suspirar mais alto, 

dar diferentes enfases às 

diferentes palavras, sair de 

palco imperceptivelmente 

(correcção individual). 

Estar em silêncio no back 

stage (correcção do grupo). 

 

 

 

Abrir e fechar a torneira 

mais devagar, fazer uma 

pequena pausa antes da 

deixa“ as couves”, olhar 

o público na deixa “os 

doces”. 

 

Avó Olhar o público na deixa 

“As crianças…”. 

Olhar através da janela 

para a rua. 
 

Avô Falar e depois andar (não 

realizar as duas acções em 

simultâneo), sair de palco 

imperceptivelmente. 

Muito bem.  

Menina Melhorar dicção. Repetir a deixa “O Pai 

Natal não existe!” 

 

g Entrar mais rápido em 

palco. 

Entrar mais rápido em 

palco, contornar a 

marcação da mesa, dar 

importância ao adereço 

bola, contracenar com a 

Menina brincando com 

ela. 

 

 

IV 

Consoada 

Natalícia 

entre 

Amigos 

 

Rogério  Esquecer-se 

propositadamente da 

cadeira ao sair de palco. 

 

Leonor Entrar em palco mais cedo, 

não denunciar verbalmente 

o jogo de cartas ao público. 

  

Isilda Realizar movimentos mais 

amplos ao dar as cartas 

  

 

 

 

 

V 

Quezília 

entre Pai 

Natal e 

Mãe Natal 

 

 

 

 

Pai Natal Não esquecer gorro 

(figurino), ler e reagir à 

carta natalícia 

naturalmente, olhar a Mãe 

Natal após a deixa 

“marroquinos”. 

Memorizar nova 

marcação “Os óculos!”. 

 

Mãe Natal 

 

 

Interpretar 

convincentemente a deixa 

“…esgotada”, colocar o 

último presente na 

marcação previamente 

definida e ir rapidamente 

para a marcação seguinte. 

Memorizar marcação do 

“dedo indicador”, 

colocar os presentes 

voltados para o público, 

separar as acções de 

falar e andar, após a 

deixa “doces” deslocar-

se apressadamente e 

parar rapidamente na 
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marcação seguinte. 

 

 

 

 

VI 
Mensagem 

do 

Sonhador 

(II) 

 

 

 

 

Sonhador 

(II) 

Boa interpretação 

(expressão de curiosidade) 

na escuta da discussão entre 

o Pai Natal e a Mãe Natal 

mas evitar movimentos 

amplos.  

No início da sua 

interpretação não olhar 

para a parede, na 

interpretação do seu 

monólogo olhar todo o 

público, deixar-se 

surpreender pelo sino, 

boa interpretação na 

pausa realizada após a 

deixa “Mas o Natal…” e 

no tom de voz “O natal 

é isto mesmo…”. 

Colocar as mãos 

calmamente no 

coração na deixa 

“…nas raízes 

desta árvore…”. 

Multidão 

(back stage) 

Boa intervenção dos alunos 

do back stage no tocar o 

sino e na algazarra.  

  

VII 

Árvore de 

Natal 

Árvore 

(todos os 

alunos) 

Não se mexerem fora das 

marcações (p.e. coçar a 

orelha), terem a lanterna 

preparada. 

  

 

Perante a reflexão acima exposta conclui-se que os objetivos propostos para as 

aulas dos dias 15, 16 e 17 de dezembro de 2015 foram alcançados. Porém, na aula 

seguinte, na qual seria realizada a apresentação pública da peça de teatro “Natal para 

Todos”, seriam executados determinados procedimentos visando colmatar algumas das 

inseguranças pessoais dos alunos em palco.  

 

2.1.17. Planificação da aula n.º 19 (18/12/2015) 

 

Tendo em consideração que a aula do dia 18 de dezembro de 2015, ultima aula 

do primeiro semestre letivo da disciplina de Teatro da US, visava a apresentação pública 

da peça de teatro “Natal para Todos”, a planificação da mesma compreenderia, por um 

lado, a verificação antecipada dos figurinos, adereços de cena, luz e som do espectáculo 

cujo objectivo seria tranquilizar dos alunos relativamente a esta questão e, por outro, a 

realização de exercícios que proporcionassem fundamentalmente o relaxamento e a 

concentração dos mesmos incrementando a sua autoconfiança e o usufruto das suas 

capacidades produtivas dos ensinamento adquiridos, durante o semestre letivo, na sua 

plenitude. Para uma melhor compreensão dos exercícios realizados anteriormente à 
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apresentação pública da peça de teatro “Natal para Todos”, seguem-se, nos parágrafos 

seguintes, a explanação dos mesmos. 

A aula iniciaria com a realização de um exercício que visava, por um lado, o 

aquecimento corporal dos alunos, incrementando a sua disponibilidade corporal em 

palco, e, por outro, o seu relaxamento. O exercício consistia em formar grupos de dois 

alunos em que um deles fecharia os olhos e permaneceria em pé enquanto o outro 

executaria movimentos circulares ao longo de todo o corpo do colega, iniciando na 

coroa da cabeça e finalizando nos pés. No final, os alunos trocariam de posição de modo 

a todos usufruírem dos objectivos do exercício.  

Findado o primeiro exercício realizar-se-ia o segundo, designado por Passar o 

Movimento, visando activar a expressão corporal dos alunos e incrementar a sua 

concentração. O exercício encontra-se descrito e explanado pormenorizadamente na 

planificação da aula n.º 3 (13/10/2015). 

Concluído o segundo exercício seria ordenado aos alunos que caminhassem pelo 

palco, em silêncio, primeiramente tentando ocupar os espaços vazios do mesmo e, em 

seguida, que passassem pelas respectivas marcações de cena visualizando mentalmente 

os seus textos bem como as suas interpretações. 

O terceiro e último exercício da aula, designado por A Rainha Manda (…)!, 

visava apurar a concentração e simultaneamente a sincronização entre alunos. O 

exercício encontra-se descrito e explanado pormenorizadamente na planificação da aula 

n.º 2 (06/10/2015). Após se verificar o máximo de sincronia entre eles ser-lhes-ia 

solicitado que, se imobilizassem no espaço ocupado por cada um, fechassem os olhos e 

se deslocassem calmamente de forma a encontrarem as mãos dos colegas formando um 

círculo com todos os elementos da turma voltados para o seu centro. No final, 

permanecendo de olhos fechados, dar-se-ia o abraço colectivo da turma. Após o mesmo, 

ser-lhes-ia solicitado que calmamente se voltassem para o exterior do círculo e olhassem 

para o chão no qual, para surpresa dos alunos, estaria colocada uma rosa branca para 

cada um.  

Concluída a realização dos exercícios supra citados, cada aluno ocuparia a sua 

marcação de espaço no palco adotando a posição de estátua da Cena I, colocar-se-ia a 

música de sala e abrir-se-iam as portas para a entrada do público. Quando o público 
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estivesse instalado sentado far-se-ia o fade out da música de sala e dar-se-ia início à 

peça de teatro “Natal para Todos”. 

 

2.1.17.1. Reflexão da aula n.º 19 (18/12/2015) 

 

Tendo em consideração as observações realizadas no decorrer da aula do dia 18 

de dezembro de 2015 apresentam-se, nos parágrafos seguintes, as reflexões relativas aos 

pontos fortes e fracos da mesma bem como as conclusões alcançadas. 

Os pontos fortes da aula concernem fundamentalmente aos dois momentos 

principais da mesma, sendo os seguintes: o primeiro, relativo aos exercícios realizados 

pelos alunos anteriormente à sua participação na apresentação pública da peça de teatro 

“Natal para Todos” e, o segundo, ao seu trabalho de interpretação na peça de teatro 

propriamente dita. Relativamente ao primeiro momento da aula destaca-se, por um lado, 

o silêncio absoluto que se fez sentir na sala de aula, durante a realização dos exercícios 

pelos alunos, permitindo aos mesmos atingir um grau de concentração nunca outrora 

alcançado e, por outro, o sincronismo da turma em bater dez palmas ao mesmo ritmo na 

realização do exercício A Rainha Manda (…)!. No que alude ao segundo momento da 

aula, menciona-se o excelente trabalho de interpretação da grande maioria dos alunos na 

peça de teatro “Natal para Todos”. 

No que alude aos pontos fracos da aula citam-se pequenas falhas do trabalho de 

interpretação dos alunos na apresentação pública da peça de teatro “Natal para Todos”, 

sendo os mais evidentes a parcial imobilidade na estátua de uma aluna na Cena I, e o 

erro em algumas marcações de ritmo de cena e a entrada tardia em palco na Cena V, por 

outra. 

Perante a reflexão acima exposta conclui-se que apesar de se ter verificado a 

existência de pequenas falhas no trabalho de interpretação dos alunos na apresentação 

pública da peça de teatro “Natal para Todos” estas foram irrelevantes comparativamente 

à exigência do trabalho desenvolvido e, como tal, todos os objetivos propostos para a 

aula do dia 18 de dezembro de 2015 foram alcançados.  
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CONCLUSÃO 

 

 Todas as planificações das aulas e respectivas reflexões se revelaram 

imprescindíveis no exercício da prática pedagógica da disciplina de Teatro com os 

alunos da USVR. Contudo, a existência de um “Plano B” na planificação das aulas, 

particularmente na planificação da aula n.º 11, confirmou-se fundamental na pedagogia 

da disciplina. 

 No que concerne às novidades introduzidas na componente prática da disciplina, 

nomeadamente a realização de exercícios de aquecimento corporal, dinâmica de grupo e 

de expressão dramática, os alunos demonstraram, genericamente, uma grande abertura 

na realização dos exercícios que proporcionassem uma maior interação da turma e, 

contrariamente, menor apreço pelos exercícios de menor interação. Particularizando, os 

exercícios de dinâmica de grupo foram os que proporcionaram maior divertimento e 

alegria aos alunos e, consequentemente, um maior empenho na sua execução 

implicando, naturalmente, a melhoria substancial dos resultados alcançados. Contudo, 

tornou-se necessário ter o cuidado de estabelecer um limite de divertimento dos alunos 

para que a execução dos exercícios decorresse de forma disciplinada e os mesmos 

fossem encarados com seriedade. Contrariamente, os alunos demonstraram algum 

aborrecimento na realização dos exercícios de dicção e vocalização. 

 No que alude ao processo criativo utilizado nas aulas como método de 

construção do espectáculo “Natal para Todos”, este, tendo em apreciação o seu elevado 

grau de exigência, revelou-se um grande desafio para os alunos os quais conseguiram 

“responder à altura” permitindo integrar momentos de encenação da sua autoria no 

espectáculo natalício originados pela sua surpreendente capacidade de improvisação 

verificada na execução dos exercícios das aulas. 

 No que respeita à performance dos alunos em palco, verificou-se uma grande 

evolução desde os primeiros ensaios do espectáculo “Natal para Todos” até à data da 

sua estreia devido, por um lado, às novas técnicas de palco adquiridas durante as aulas 

e, por outro, fundamentalmente ao seu empenho, dedicação e vontade de “fazer bem”. 

Neste âmbito, importa salientar que foram solicitadas pelos alunos diversas aulas extra, 

para o ensaio da peça “Natal para Todos”, que quase duplicaram o número de aulas 
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dadas do calendário escolar do primeiro semestre letivo, facto que pode ser confirmado 

através da análise do Quadro X. 

 

Quadro X - Aulas dadas da disciplina de Teatro da USVR no primeiro semestre do ano letivo 

2015/2016 (AE - aulas extra, F- feriado). 

UNIVERSIDADE SÉNIOR DE VILA REAL 

Calendário final da disciplina de teatro 

2015/2016 

 SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 

Domingo     1    

Segunda     2  

 

 
6 

  

Terça 1    Aula n.º6  3 Aula n.º10  1  

 

10 
Quarta 2    4 AE          2 

Quinta 3  1  

1 

5 3 

Sexta 4  2 6 4 

Sábado 5  3 7 5 

Domingo 6  4  8  6  

Segunda 7  5  

 

 

2 

9  

 

 

7 

7  

 

 

11 

Terça 8  Aula n.º2    6 Aula n.º7  10 AE (F)     8 

Quarta 9  7 11 AE           9 

Quinta 10  8 12 10 

Sexta 11  9 13 11 

Sábado 12  10 14 12 

Domingo 13  11  15  13  

Segunda 14  12  

 

 

3 

16  

 

 

8 

14  

 

 

12 

Terça 15  Aula n.º3  13 Aula n.º8  17 Aula n.º11 15 

Quarta 16  14 AE        18 AE        16 

Quinta 17  15 19 AE        17 

Sexta 18  16 20 AE        18 

Sábado 19  17 21 19 

Domingo 20  18  22  20  

Segunda 21  19  

 

 

4 

23  

 

 

9 

21 

 

Terça 22  Aula n.º4   20 Aula n.º9  24 22 

Quarta 23  21 AE        25 FÉRIAS   23 

Quinta 24  22 26 DE…..24 

Sexta 25  23 27 NATAL   25 

Sábado 26  24 28 26 

Domingo 27  25  29  27  

Segunda 28  

1 

26  

 

 

5 

30  28 

 

Terça Aula n.º1  29 Aula n.º5  27   29 

Quarta 30 28   30 

Quinta   29   31 

Sexta   30   1 

Sábado   31   2 

Domingo         
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CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS FUTURAS  

 

Os alunos da turma da disciplina de teatro da USVR revelaram-se os mais 

assíduos, cúmplices (unidos) e divertidos da instituição, quer em contexto escolar quer 

em contexto extraescolar, ou seja, em encontros organizados entre eles, facto que tive a 

oportunidade de comprovar ao aceitar o convite para um desses encontros.   

Tendo em consideração a linha de raciocínio do parágrafo anterior, é possível 

afirmar que a frequência das aulas da disciplina de teatro da USVR proporciona aos 

alunos a criação de laços afetivos entre si traduzindo-se em sentimentos de amizade. 

Esta evidência assume elevada importância, especialmente nesta faixa etária, uma vez 

que muitos deles nesta fase da sua vida padecem de solidão.  

No que respeita ao trabalho desenvolvido com alunos, é de louvar a entrega, 

dedicação e determinação dos próprios demonstrada, na sua generalidade, durante as 

aulas, permitindo apresentar, para grande alegria e satisfação de todos os envolvidos, 

como “produto” final resultante do primeiro semestre letivo de aulas de teatro, o 

espetáculo “Natal para Todos”, espetáculo “moderno” que integrava momentos de 

“comédia”, tal como era a vontade dos alunos expressa na primeira aula da disciplina de 

teatro do ano letivo de 2015/2016. Contudo, importa destacar que se não se tivessem 

agendado várias aulas extras nesse sentido, a qualidade do espetáculo apresentado seria 

de qualidade bastante inferior. Neste âmbito, tomamos a liberdade de sugestionar que no 

mínimo a carga da disciplina de teatro passe de uma hora e meia semanal para, no 

mínimo, duas horas semanais.  

Como forma de conclusão, e por todas as razões explanadas anteriormente, o 

ensino da disciplina de teatro integrada no âmbito da animação sociocultural na USVR, 

é indispensável e insubstituível.  
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ANEXO I

 

NARRATIVA DA PEÇA DE TEATRO 

“NATAL PARA TODOS” 
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UNIVERSIDADE SÉNIOR DE VILA REAL 

2015/2016 

 

 “NATAL PARA TODOS” 

 

Nota: considerando a complexidade de marcações realizadas na encenação da peça de 

teatro e que as mesmas se apresentam pormenorizadamente descritas nas planificações 

das aulas n.º 6 (03/11/2015) a n.º 16, 17 e 18 (15, 16 e 17/12/2015), apenas são 

indicadas as deixas das personagens presentes nas diferentes cenas da peça “Natal para 

Todos” originada a partir de textos facultados pelos alunos da turma da disciplina de 

teatro da USVR. 

(na entrada do público todos os os atores/alunos se encontram em palco) 

 

CENA I  

Azáfama natalícia 

(personagens: Indivíduos na rua, Narrador e Sonhador I) 

 

Narrador: Já começou o Natal! As ruas e as montras estão decoradas, os catálogos de 

compras multiplicam-se, fazem-se listas, planos, combinam-se encontros. Este ano é 

outra vez Natal. Vem à memória momentos de infância. Reaparecem símbolos 

inusitados: sinos, azevinho, trenós, bonecos de neve, estrelas, estábulos… Ninguém 

sabe exatamente o que querem dizer e soam a estranho na nossa sociedade eletrónica. 

Começou o Natal! 

Sonhador I: É, já é Natal! E o bebé está quase a nascer. Hoje, como em todos os anos 

dos últimos dois mil e poucos, poucos lhe ligam! Já começou o Natal e estamos 

demasiado ocupados com todas as preparações para lhe dar atenção. Temos de decorar 

as ruas, montras, ler catálogos de compras, fazer listas, planos, combinações… Mas ele, 

teima em nascer! Afinal é Natal, a época menos adequada para estes estranhos nos 

virem perturbar. 
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CENA II  

Casal nas compras natalícias 

(personagens: Coro, Maestrina, Marido e Esposa) 

 

Marido: O Natal é uma quadra altamente mágica! Quem não gosta de receber prendas 

no sapatinho na noite de Natal? Sim, até os adultos gostam. Quando era pequenino 

ficava a noite toda acordado à espera que o Pai Natal fosse pôr aquele brinquedo tão 

desejado no sapatinho. Hoje é diferente, o Natal tornou-se um pouco mais… 

consumista. Tudo têm para vender. No entanto, não deixa de ser uma quadra especial, 

mágica, onde podemos estar com a nossa família. Sim, desfrutando o amor, a 

companhia, enfim… Natal é… 

Esposa: Oh homem, tu ainda estás para aí a tagarelar?... Despacha-te! Ainda tenho 

imensas compras para fazer!!! 

Marido: Pois, pois... 

 

CENA III 

Ceia natalícia familiar 

(personagens: Mãe, Avó, Avô, Menina e Sonhador I) 

 

Mãe: No dia em que os meus olhos de criança brilhavam de uma forma especial, a 

família juntava-se na aldeia e cada um sabia as suas tarefas. A lareira enorme, os potes, 

o bacalhau, o polvo, as batatas, as couves. Os doces! O cheiro! 

Avó: Que alegria imensa rever toda aquela gente. Os sacos e os embrulhos de todas as 

cores e feitios. Não havia mãos a medir. As crianças brincam pela rua, onde davam 

largas às suas diabruras. 

Avô: A mesa benzida, a algazarra, a boa disposição e aquele calor familiar. Nessa noite 

ninguém se deitava, as histórias e as vivências dos mais velhos que eu escutava com 

atenção. 

(Sons do back stage: O Pai Natal não existe!) 
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Menina: Existe, existe! O Pai Natal existe! A Maria disse que o Pai Natal não existe e 

que somos uns totós por acreditar que realmente existe! Ai, que aborrecido seria se o Pai 

Natal não existisse! 

Sonhador I: Não, não! O Pai Natal existe sim! Foi ele que me deu esta bola bem macia. 

Mas na realidade, não é uma bola! No início estava um bocadinho ansioso e não sabia o 

que fazer com ela. Então, atirei com ela ao ar e ela transformou-se…. Num pássaro, 

numa ave de rapina, num avião! Foi aí que percebi que este brinquedo podia ser todos 

os brinquedos que eu quisesse! Então, comecei a brincar com ela a sério e ela foi-se 

transformando sucessivamente num cão, num gato, numa bicicleta, numa bola de 

futebol… É só querer! Até podemos transformar este mundo num outro bem melhor! 

 

CENA IV 

Consoada natalícia entre amigos 

(personagens: Leonor, Morais, Rogério e Isilda) 

 

Leonor: Olha para ele, cada vez está mais tolinho. 

Morais: É todos os dias isto! 

Rogério: Anda por aí a passear e a falar sozinho… 

Isilda: Mas parece-me feliz. E nesta quadra é o que nós queremos, alegria!  

Leonor: Pois, é Natal! Alegria! 

Leonor: Se for para fazer guerra, que seja de travesseiro. 

Morais: Se for para ter solidão, que seja só no chuveiro. 

Rogério: Se for para perder, que seja apenas o medo. 

Isilda: Se for para mentir, que seja só na idade. 

Leonor: Se for para matar, que seja a saudade. 

Morais: Se for para morrer, que seja de amor. 

Rogério: Se for para tirar de alguém, que seja a dor. 

Isilda: Se for para ir embora, que seja a tristeza. 
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Leonor: Se for para chorar, que seja de alegria. 

Morais: Se for para cair, que seja na folia. 

Rogério: Se for para bater, que seja um bolo.  

Isilda: Se for para roubar, que seja só um beijo. 

Leonor: Se for para matar, que seja de desejo. 

Rogério: Ai vocês deixaram-me aqui sozinho?.. 

Isilda, Leonor, Morais (do back stage): A cadeira! 

 

CENA V 

Quezília entre Pai Natal e Mãe Natal 

(personagens: Pai Natal, Mãe Natal e Sonhador II) 

 

Pai Natal: Os óculos!  

Querido Pai Natal, chamo-me André e tenho 6 anos. Neste Natal eu queria um presente 

muito especial. Eu queria que em todo o mundo houvesse paz e amor mas sei bem que 

isso é impossível de realizar… Como a paz e o amor estão riscados da lista vou ter que 

optar pelos bens materiais coisa que eu não queria nada. Para começar eu queria que 

este ano a minha prenda de Natal fosse um brinquedo muito divertido que vi na 

televisão. Não, não é nenhuma daquelas mariquices dos Action Man, Homem Aranha ou 

tartarugas Ninja. O que eu queria mesmo era uma coisa que vi ontem no Telejornal! Eu 

queria muito que me trouxesses um brinquedo que se chama RPG 7, que é um lança-

granadas igualzinho àqueles que os terroristas usam. Mas preciso muito que me 

entregues o brinquedo já este fim-de-semana para eu fazer uma surpresa aos meus 

coleguinhas lá da escola. No ano passado fartei-me de fazer boas ações e a prenda que 

me trouxeste foi a porcaria de um carro telecomandado comprado aos marroquinos que 

se avariou logo no primeiro dia. Para o meu irmão queria uma coisa mais simples. Basta 

trazeres umas roupas modernas dessas que os adolescentes usam. Pelo que percebi, ele 

não deve gostar nada das roupas que os meus pais lhe compram porque todas as noites 

quando sai com os amigos leva os vestidos da minha mãe. Diz o meu tio Zé que até dá 

pena ver o meu mano com as pernas ao frio e com aquelas botas altas tão 
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desconfortáveis. Devem-lhe doer muito os pés porque leva a noite inteira a pedir boleia 

aos carros que passam. Beijinhos, Andrézinho. 

Pai Natal: Ai Andrezinho, Andrezinho!.... 

Mãe Natal: Maldita a hora que me casei contigo! 

Pai Natal: Ainda vais a tempo de voltar para casa da tua mãe…  

Mãe Natal: Esta época do ano deixa-me esgotada! 

Pai Natal: É?!... É por causa dessa tua maneira esquisita de falar que as crianças 

queixam-se que ando a entregar os presentes errados.  

Mãe Natal: Não comeces! 

Pai Natal: À dias uma criança escreveu “ansia” e tu envias-lhe uma “melancia”?  

Mãe Natal: Sabes perfeitamente que vim de Espanha para me casar contigo. E sabes os 

verdadeiros motivos?… Não foram os doze meses do ano, nem foram as doze passas, 

nem tão pouco os doces… Sabes porquê? Porque aqui em Portugal não tenho de esperar 

até janeiro para abrir as prendas… 

Pai Natal: Tu sabes muito... Olha, se um homem gordo, velho e vestido de vermelho te 

tentar embrulhar, não resistas! Fui eu que já escolhi a prenda de Natal a enviar aos teus 

pais! 

Mãe Natal: Ah, desavergonhado! 

 

CENA VI 

Mensagem do Sonhador II 

(personagem: Sonhador II) 

 

Sonhador (II): Ui, ui, ui, o que para aqui vai. Se já se viu um homem andar a correr 

atrás da mulher?!... Ai, estes tempos modernos... deixam muito a desejar… É o sino!... 

Pois, já é natal! Já é natal e o menino já está quase a nascer… Xiuuuuuuu! Eu sei, eu sei 

disso tudo… o Natal é... Todos me tomam por sonhador mas o que eu sou é realista! Já 

vi e vivi tanta coisa nesta vida que o melhor mesmo é ter um sorriso sempre à mão e 

disfarçar a tristeza... Olha, nem que seja em sonhos! Mas o Natal... O Natal são as 
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pessoas. É, não há Natal sem pessoas!... Sem carinho, sem amor. O Meu Natal é feito 

daqueles com quem me cruzo na vida e que guardo no peito. Estão aqui dentro gravados 

nas raízes desta árvore, esta árvore que nos dá vida, que nos dá força, nos dá ser! E que 

se chama coração. É, o Natal é isto mesmo. E só isso é que importa!  

 

CENA VII 

Árvore de Natal 

(personagem: Árvore (todos os alunos)) 

 

Amelinha: Uma árvore. Quisera neste Natal armar uma árvore dentro do meu coração. 

Deolinda: E nela pendurar, em vez de presentes, os nomes de todos os meus amigos. 

Leonor: Os amigos de longe e de perto. Os antigos e os mais recentes. 

Morais: Os que vejo todos os dias e aqueles que raramente encontro. Os sempre 

lembrados e os que por vezes ficam esquecidos. 

Noémia: Os constantes e os intermitentes. Os das horas difíceis e das horas alegres. 

Milita: Os que não me são conhecidos apenas pelas aparências. 

Isilda: Os que pouco me devem e aqueles a quem muito devo. 

Rogério: Os meus amigos humildes e meus amigos importantes. 

Lurdes: Os nomes de todos os que já passaram pela minha vida. 

Noémia: Uma árvore. 

TODOS (em coro): De raízes muito profundas. 

Morais: Para que seus nomes nunca sejam arrancados do meu coração. 

TODOS (em coro): De ramos muito extensos. 

Amelinha: Para que novos nomes vindos de todas as partes, venham juntar-se aos 

existentes. 

TODOS (em coro): De sombras muito agradáveis. 

Leonor: Para que nossa amizade, seja um aumento de repouso nas lutas da vida. 
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(BLACK OUT) 

 

Leonor: Que o Natal esteja vivo dentro de nós em cada dia do ano. 

Amelinha: Para que possamos viver sempre o amor. 

Morais: E a fraternidade.  

 

FIM 

 


