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RESUMO 

 

Este relatório aborda a necessidade das expressões artísticas como extensão à 

comunidade. Num período que se presencia um escasso investimento nas práticas 

culturais e artísticas, assim como a insuficiência das expressões artísticas, a necessidade 

desta reflexão origina no facto de estas se constituírem um meio eficaz de intervenção 

social, educativo e cultural. As expressões artísticas atualmente constituem uma 

necessidade humana no que diz respeito a conceder às pessoas meios e instrumentos 

para a comunicação, interação, participação com vista a superar problemas, dúvidas e 

medos que nos limitam impedindo-nos de sermos participativos e independentes. Com 

isto pretendo realizar uma reflexão/debate do teatro e das outras expressões artísticas e 

dos seus contributos em programas de intervenção social e cultural. 

 

Palavras-Chave: Expressões artísticas, intervenção.  
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ABSTRACT  
 

This issue addresses the need of artistic expressions as an extension to the community. 

In a period that witnesses a scarce investment in cultural and artistic practices, as well as 

the inadequacy of artistic expressions, the need for this reflection originates from the 

fact that these constitute an effective mean of social, educational and cultural 

intervention. The artistic expressions currently are a human need in order to give people 

ways and means for communication, interaction, participation to overcome problems, 

doubts and fears that limit preventing us from being active and independent. With this I 

intend to conduct a reflection / debate about theater and other artistic expressions and 

their contributions to social and cultural intervention programs. 

 

Keywords: Artistic Expressions, Intervention. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

           A valorização do ser humano e a formação pessoal e social das crianças e dos 

jovens tem sido uma das preocupações que acompanham a educação ao longo dos anos, 

obtendo contornos próprios face às realidades sociais de cada época.  

         Perante as exigências da sociedade atual, onde o individuo deve ser capaz de 

relacionar conhecimentos, procurar soluções, resolver problemas, ser ativo, criativo, 

crítico e autónomo, a escola que até então se limitava a transmitir “verdades 

inquestionáveis”, deve agora ser um espaço interativo, onde os seus membros podem 

discutir, questionar e refletir. A arte é imaginação, descoberta é a recriação e criação da 

perfeição pelo ser humano e não a imitação da perfeição que o ser humano considera 

descobrir no meio/realidade que o envolve. 

Embora estejamos no século XXI, muitas das crianças e jovens são privados de 

desenvolver as suas capacidades nas diferentes áreas artísticas pois são levados para o 

sistema tradicional de educação onde a Arte e as Expressões artísticas parecem não ser 

disciplinas fulcrais para o desenvolvimento da criança. 

            A arte e a cultura são uma das formas mais participativas, dinâmicas e sociais do 

comportamento, têm a capacidade de levar o ser humano a criar empatia, diálogo, 

reflexão e fomentar novas ideias e relacionamentos, oferecendo uma maneira poderosa e 

democrática de expressar, compartilhar e moldar valores. Ajudando assim, a construir 

novas capacidades de entender, imaginar e ensaiar uma maneira diferente de ser e de 

relacionar. 

            Também na terceira idade as atividades recreativas devem ser diversificadas, 

culturais, coletivas, integrativas e geradoras de autoconfiança, estas transformam a vida 

desses idosos sendo uma grande progresso de felicidade, bem-estar e longevidade 

ajudando-os a resgatar o seu papel na sociedade mantendo-os ativos e muitas das vezes 

a realizar sonhos por eles nunca concretizados. 
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INTRODUÇÃO 

 

Sendo reconhecido a importante papel da educação artística na formação integral 

do ser humano e sendo as artes catalisadores da diferenciação e da diversificação do 

currículo do desenvolvimento cognitivo, motor, pessoal, social e do pensamento criativo 

torna-se fundamental integrar as artes (dramáticas, plásticas, musicais e dança) na 

educação e nas práticas educativas dos docentes. 

Tendo em conta o seu valor intrínseco e instrumental como oportunidade para 

conhecer e desenvolver as necessidades e interesses dos alunos. 

As artes são uma forma de comunicação universal que ensina a diversidade 

cultural num mundo globalizado, as artes são indispensáveis à vida é a linguagem da 

expressão humana, são formas de perceber e interpretar o mundo. 
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1- AS ARTES, O ARTISTA E A SOCIEDADE 

 

 A arte é imaginação, descoberta é a recriação e criação da perfeição pelo ser 

humano e não a imitação da perfeição que o ser humano considera descobrir no 

meio/realidade que o envolve. 

A Arte é sonho e liberdade.  

“Seja intenção na atitude do artista empenhar-se exclusivamente 

em encontrar, eventualmente descobrir, elementos de valor 

estético na cor, no jogo de volumes, nos sons, na palavra, na 

linguagem, no gesto, seja intenção ou atitude do artista, ao 

mesmo tempo que se empenha na criatividade formal, levar à 

sociedade uma comunicação, uma ideia, uma mensagem…” 

(CUNHAL, 1997, p. 201). 

 

 É compreensível/legitimo exigir que a sociedade compreenda o artista. Existe 

uma grande uma grande diversidade de opiniões, apreciações e oposições. O artista 

muitas vezes é incompreendido devido à sua imaginação e liberdade. Contudo o artista 

também é um cidadão. Augusto Boal criador do teatro do oprimido, numa das suas 

entrevistas diz-nos “ser cidadão não é viver em sociedade, mas sim transformá-la”. 

 A arte é mais que o processo e ato da criação artística, a obra de arte mantem-se 

para além da intervenção artística. De forma intencional ou não é um meio de 

comunicação entre os seres humanos. A obra de arte é um elemento e um valor social, 

esta têm uma influência própria e pode não ser a influência pretendida pelo artista, deste 

modo, a contribuição das obras dos artistas na sociedade é muito subjetiva não se 

podendo assim contestar. 

“A defesa de uma arte que é não só um dom e um bem do artista 

criador mas um dom e um bem da sociedade e a convicta defesa 

de uma arte de intervenção não nega, nem recusa, nem condena, 

nem visa desanimar, nem deixa de apreciar o empenhamento 

dos artistas na sua criatividade meramente formal se assim o 

desejam. Nem pretende que são apenas aceitáveis tais ou tais 

estilos ou escolas. Visa sim estimular nos artistas uma mais 

intensa inspiração criadora, uma mais audaciosa fruição da 

liberdade, uma maior variedade, riqueza e descoberta de 

processos e valores formais” (CUNHAL, 1997, p. 202). 
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Segundo Boal (sd, p. 48): 

“é a instauração da dúvida como semente das certezas, é a 

comparação, a descoberta e a contraposição de possibilidades; 

não a de uma certeza estabelecida face à outra, que temos 

guardada. É a construção de diversos modelos de ação futura 

para uma mesma situação dada, o que permite a sua avaliação e 

estudo”. 

 

 Os artistas são livres de trazer e contribuir com a sua arte e assim estimular e 

enriquecer a sociedade com a sua variedade. É natural que o artista tenha presente na 

usa obra não só o que pensa e sente, mas também o que os “outros”/sociedade vão 

pensar e sentir depois de a verem. Isto faz com que o artista anteveja se a sua obra 

corresponde à mensagem que pretende passar. Cunhal (1997, p. 201) diz-nos: 

“Se com a obra de arte, com a pintura, a escultura, o romance, o 

canto, o bailado, o teatro, o cinema o artista se propõe levar à 

sociedade uma contribuição ou uma mensagem de verdade, de 

tomada de consciência da vida, de otimismo, de confiança, de 

alegria, de protesto ou de luta, a criatividade torna-se mais 

exigente na procura e na descoberta da forma da cor, do traço, 

da palavra e do som”. 

 

Para concluir, o artista tem papel fundamental na sociedade, pois é através dele 

que se é capaz de afastar todos os fantasmas da vida comum. Seja através da música, do 

teatro, ou do cinema, são as histórias contadas e cantadas pelos artistas, que refletem 

toda uma sociedade. É através da arte que muitas pessoas conseguem mudar o rumo das 

suas vidas, ou olharem para a vida sobre um outro prisma. É necessário que a cultura 

seja visto como um instrumento crescimento do ser humano. 
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1.1- Realidade social na obra de arte 

 

 As influências da vida social na criação artística podem ou não depender do 

artista. Isto, deve-se ao facto do ser humano viver em sociedade sendo o artista um ser 

humano está sob as permanentes influências, nomeadamente as sociais. Existe uma 

relação direta entre a qualidade das formas artísticas e a forma de vida de uma nação, 

pelo que a arte de qualquer país seria a manifestação das suas virtudes políticas e 

sociais.  

 O homem, como ser cultural, é o resultado de uma construção sociocultural, na 

medida em que a cultura lhe serviu como padrão de conduta para agir, pensar, sentir, 

comunicar, relacionar-se com os outros, etc. Neste sentido, a dimensão simbólica das 

práticas artísticas e dos rituais sociais são o resultado da dita construção sociocultural. 

As experiências quotidianas estão moldadas pela cultura, isto é, por normas, valores, 

significados e costumes próprios de uma determinada comunidade da qual fazemos 

parte. Como as culturas são padrões simbólicos e estruturados de ação, esta ação 

humana, no processo artístico, é regulada por quadros de sentido e padrões simbólicos 

já previamente determinados. Quadros que também são representações sociais dos 

comportamentos estéticos manifestados coletivamente, bem como relações de 

comunicação e relações de poder social simbólico.  

 As obras de arte são produções simbólicas que representam e expressam os 

valores culturais enraizados e defendidos por uma determinada comunidade.  

 Segundo Bruner, é a cultura que dá forma à vida e à mente humana e que dá 

sentido à ação, ao situar os estados intencionais (como crenças ou desejos) num sistema 

interpretativo (2000: 34) Em todas as culturas, por exemplo, temos como um dado 

adquirido que as pessoas comportam-se de uma maneira esperada e apropriada ao 

contexto onde se encontram inseridas (BRUNER, 2000, p. 48). 

 A cultura é um processo que tem em conta os aspetos estáticos e os aspetos 

dinâmicos da própria cultura, pelo que devemos falar em dinamismo cultural. As 

culturas mudam. Se entendermos a cultura como o conjunto de práticas e de 

comportamentos sociais inventados e transmitidos no grupo ou na sociedade, então 
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estamos a considerar os factos artísticos e sociais como elementos constituintes e 

essenciais. 

 Geertz (2000, p. 88) dita um conceito de cultura que evidencia as 

particularidades deste processo, quando o entendemos representado pelas manifestações 

artísticas e rituais sociais: “a cultura denota um esquema historicamente transmitido de 

significações representadas em símbolos, um sistema de conceções herdadas e expressas 

em formas simbólicas através das quais os homens comunicam, perpetuam e 

desenvolvem o seu conhecimento e as suas atitudes face à vida”. Sendo que “as relações 

entre os factos artísticos e os factos sociais são indiretas e de tipo estrutural” (FURIÓ, 

2000, p. 24). 

 A arte é interpretação da sociedade e tanto pode consolidar como criticar uma 

determinada situação social ou certos valores de uma época. Esta possibilidade atribui à 

obra um certo valor social de intervenção. 
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1.2- Constrangimentos à arte/expressões artísticas  

 

    Embora estejamos no século XXI, muitas das crianças e jovens são privados de 

desenvolver as suas capacidades nas diferentes áreas artísticas pois são levados para o 

sistema tradicional de educação onde a Arte e as Expressões artísticas não são 

disciplinas fulcrais para o desenvolvimento da criança. Embora a escassa aposta das 

escolas nestas áreas são também os pais que os direcionam para outro tipo de atividades 

com medo que as próprias crianças sigam este ramo, tão conhecido por ser um dos 

“trabalhos mais ingratos”.  

 Piaget (1954, apud BAHIA, 2009, p. 140) afirma que o maior obstáculo ao 

desenvolvimento da expressão artística reside na família e no sistema tradicional de 

educação, que limita “a espontaneidade natural da expressão artística que as crianças 

revelam precocemente”, em vez de a enriquecer, não apostando na literacia simbólica, 

visual e artística, e não promovendo o pensamento criativo.  

 Ao analisar investigações realizadas no domínio da educação artística formal e 

não formal no distrito de Lisboa, Bahia conclui que a crença no “jeito” para o desenho e 

para outras formas artísticas como determinante para um produto de qualidade, a enfase 

no produto em detrimento de processo, o apelo à perfeição e a avaliação punitiva da 

produção constituem práticas de educação artística constrangedoras da espontaneidade 

da expressão artística. Pelo contrário, a exposição a obras de arte, a reflexão crítica, o 

treino da capacidade de visualização, a diversificação de estratégias, o respeito pela 

individualidade, o treino orientado por especialistas num ambiente criativo potenciam o 

desenvolvimento da expressão artística da criança (BAHIA, 2009). 

 É cada vez mais necessário uma escola/instituições mais inclusivas e capazes de 

dar respostas adequadas a todas as crianças, em função das suas necessidades, uma 

escola suportada em práticas de diferenciação e diversificação pedagógica, um currículo 

flexível capaz de atender à diversidade de alunos e a adequação dos processos de 

avaliação, que favoreça a inclusão e o sucesso de todos os alunos. Não realizando os 

trabalhos artísticos pelos alunos, mas deixa-los fazer aceitando assim as suas diferenças. 
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                   1.3Missão e valores 

 

 Segundo Uffe Elbaek, ex. ministro da cultura da Dinamarca acerca de cultura, 

numa das suas entrevistas diz-nos que: “precisamos de novas ideias, precisamos de 

novas maneiras de fazer as coisas e precisamos de toda uma nova maneira de se 

aproximar uns aos outros com muito mais empatia e compreensão. Isto significa que o 

resto da sociedade realmente precisa de se concentrar sobre o mundo da arte e da cultura 

como uma fonte vital não só para soluções, mas também maneiras de encontrar 

soluções”. 

São cada vez mais as pessoas que se apercebem que estamos a chegar aos limites 

das capacidades que o planeta nos tem para oferecer. 

A desigualdade está a aumentar e o nosso bem-estar em crescente declínio, 

levando à migração, pobreza, conflitos e muitos outros problemas sociais. 

É necessário agir e encontrar novos paradigmas socias e económicos. 

Os nossos comportamentos, valores e costumes são resultado da nossa cultura, 

pois ninguém nasce preconceituoso, ganancioso, intolerante ou com ódio, são todos 

comportamentos aprendidos. É fundamental encontrar mais e melhores formas de 

aprender e compreender uns aos outros, imaginar e criar formas sustentáveis de vida.  

 A arte e a cultura são uma das formas mais participativas, dinâmicas e sociais do 

comportamento, têm a capacidade de levar o ser humano a criar empatia, diálogo, 

reflexão e fomentar novas ideias e relacionamentos, oferecendo uma maneira poderosa e 

democrática de expressar, compartilhar e moldar valores. Ajudando assim, a construir 

novas capacidades de entender, imaginar e ensaiar uma maneira diferente de ser e de 

relacionar. 

 A arte permite-nos projetar coisas úteis e significativas e cada vez mais é a base 

de meios de subsistência. Contudo precisamos de perceber todo o potencial e 

compreender o impacto das artes na valorização de valores. 

           As artes são elementos indispensáveis no desenvolvimento da expressão pessoal, 

social e cultural do aluno. São formas de saber que articulam imaginação, razão e 

emoção. Elas perpassam as vidas das pessoas, trazendo novas perspetivas, formas e 
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densidades ao ambiente e à sociedade em que se vive. A vivência artística influencia o 

modo como se aprende, como se comunica e como se interpretam os significados do 

quotidiano. Desta forma, contribui para o desenvolvimento de diferentes competências e 

reflete-se no modo como se pensa, no que se pensa e no que se produz com o 

pensamento. As artes permitem participar em desafios coletivos e pessoais, que 

contribuem para a construção da identidade pessoal e social, permitindo o entendimento 

das tradições de outras culturas, sendo uma área de eleição no âmbito da aprendizagem 

ao longo da vida. 

 As competências artísticas contribuem para o desenvolvimento dos princípios e 

valores do currículo e das competências gerais: 

 Constituem parte significativa do património cultural da humanidade; 

 Promovem o desenvolvimento integral do indivíduo, pondo em ação 

capacidades afetivas, cognitivas, cinestésicas e provocando a interacção de 

múltiplas inteligências; 

 Mobilizam, através da prática, todos os saberes que o indivíduo detém num 

determinado momento, ajudam-no a desenvolver novos saberes e conferem 

novos significados aos seus conhecimentos; 

 Permitem afirmar a singularidade de cada um, promovendo e facilitando a sua 

expressão, podendo tornar-se uma "mais-valia" para a sociedade; 

 Facilitam a comunicação entre culturas diferentes e promovem a aproximação 

entre as pessoas; 

 Proporcionam ao indivíduo, através do processo criativo, a oportunidade para 

desenvolver a sua personalidade de forma autónoma e crítica, numa permanente 

interacção com o mundo; 

 São um território de prazer, um espaço de liberdade, de vivência lúdica, capaz de 

proporcionar a afirmação do indivíduo reforçando a sua autoestima e a sua 

coerência interna, fundamentalmente pela capacidade de realização e 

consequente reconhecimento pelos seus pares e restante comunidade; 

 Constituem um terreno de partilha de sentimentos, emoções e conhecimentos; 



11 
 

 Facilitam as interações sociais e culturais constituindo-se como um recurso 

incontornável para enfrentar as situações de tensão social, nomeadamente as 

decorrentes da integração de indivíduos provenientes de culturas diversas. 

 

Em suma, desempenham um papel facilitador no desenvolvimento/integração de 

pessoas com necessidades educativas especiais; -Implicam uma constante procura de 

atualização, gerando nos indivíduos a necessidade permanente de formação ao longo da 

vida. 
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2. ENSINO ARTÍSTICO EM PORTUGAL  

 

O ensino artístico em Portugal, oficialmente organizado, tardiamente é que foi 

viabilizado. Porcher (1982, p. 13) refere que “não há dúvida de que até uma época 

recente a arte sempre teve na sociedade uma conotação aristocrática, enquanto exercício 

de lazer e marca registrada da elite”.  

No passado, o desinteresse provocou inúmeros obstáculos para o desenvolvimento 

de disciplinas artísticas no sistema escolar, ultrapassados por Henrique Nogueira em 

1835, que sugere, pela primeira vez, a implementação da música vocal e instrumental 

nos planos curriculares do sistema escolar. Posteriormente foram as aprovadas as 

disciplinas de desenho e canto coral, estas eram as disciplinas artísticas presentes nas 

escolas portuguesas até aos anos 70.  

Almeida Garrett foi, provavelmente, o primeiro homem a manifestar o interesse 

pelo ensino das artes em Portugal em 1829. Ele apoiou que a educação deveria basear-

se numa formação estética e artística, isto é, que incluísse todas as áreas artísticas de 

maneira a garantir ao aluno um convívio com diversas áreas. Ajudando-o assim a 

descobrir que este tinha aptidões para as áreas artísticas e tornando-o mais culto. 

Garrett também formou o Conservatório Nacional, que permitiu colocar em 

prática os seus discursos teóricos, bem como a formação de inúmeros artistas. Foram 

variados os homens que seguiram esta ideologia pedagógica, são exemplos: A. F. 

Castilho, A. Quental, J. Barros, Cardoso Júnior, Leonardo Coimbra, António Sérgio, 

Adolfo Lima, César Porto, Álvaro Viana de Lemos e Adolfo Coelho. Este último 

defende, tal como foi evidenciado por Sousa (2003a, p. 30), “o valor educativo das artes 

como elemento essencial na formação do homem”. 

As primeiras conceções relativas à educação pela arte começaram a surgir em 

Portugal, no ano de 1950, fundamentadas por pedagogos como João dos Santos, Calvet 

de Magalhães, Alice Gomes, Almada Negreiros, Chiró, João de Freitas Branco, António 

Pedro, Adriano Gusmão, Cecília Menano, entre outros, que, em 1956, conseguiram 

fundar a Associação Portuguesa de Educação pela Arte. 
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Este modelo pedagógico foi implementado tendo em consideração uma educação 

através das artes, uma vez que, reconheceu, nas distintas áreas artísticas, as estratégias 

de ensino-aprendizagem mais frutuosas para conseguir alcançar uma educação global 

que comporte os níveis afetivo, cognitivo, social e motor.  

Sousa (2003, p. 31) descreve que mais tarde, em 1965, foram desenvolvidos 

estudos no Centro de Investigação Pedagógica da Fundação Gulbenkian, por Rui 

Grácio, Breda Simões, Bernard da Costa, Arquimedes Santos e outros pedagogos que 

também se apoiaram na perspetiva da Educação pela Arte.  

Arquimedes Santos ainda criou uma área de estudos interdisciplinar que se 

“designou por psicopedagogia da expressão artística” pois “não há sociedade 

democrática que possa viver progredindo sem o culto da arte” (BARROS, apud 

CARDOSO, SILVA & BASTOS, 2002, p.27).  

Em 1978 é determinado oficialmente o projeto de PNEA, em que se distinguem os 

conceitos de “Educação pela Arte” e “Educação para a Arte”.  

Nesta linha de pensamento, Santos (1989, p. 42) divulga que: 

 “nele se considera que a educação pela arte propõe o 

desenvolvimento harmonioso da personalidade, através de 

atividades de expressão artística, e que a educação para a arte 

visa a formação de artistas profissionais e processa-se através do 

ensino artístico”.  

 

 As áreas artísticas de Música, de Dança e de Artes Visuais e Audiovisuais e 

outras dispõem hoje de um ensino especializado não superior, desenvolvido nas escolas 

vocacionais (públicas e privadas), e, paralelamente, de um ensino profissional. Ambas 

as modalidades têm constituído experiências que merecem ser analisadas, observando se 

características diferenciadoras que a seguir se apresentam. Inserido no sistema 

educativo, o subsistema do ensino especializado apresenta características muito próprias 

e multifacetadas1 que o diferenciam do ensino regular. É um ensino não obrigatório, 

destinado, segundo o discurso que tem prevalecido, a indivíduos com “aptidões” ou 

“talentos específicos” e orientado para a formação especializada de executantes, 

criadores e profissionais dos diferentes ramos artísticos, nomeadamente da Música, da 

Dança e das Artes Visuais. Até 1983, o ensino artístico especializado dos níveis não 

superior e superior de Música e de Dança era ministrado nos Conservatórios, sendo que 
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a partir desta data estes passaram a desenvolver apenas os cursos básicos e 

complementares, criados ao abrigo do Decreto-Lei n.º 310/83, de 1 de Julho, com vista 

à formação de músicos e de bailarinos, bem como à preparação específica necessária ao 

exercício de outras profissões ligadas à Música e Dança (art.º 1.º). As formações 

superiores de Música, Dança, Cinema e Teatro passaram a ser oferecidas em escolas 

superiores. 

O Decreto-Lei n.º 212/2009 “Estabelece o regime de contratação de técnicos que 

asseguram o desenvolvimento das atividades de enriquecimento curricular (AEC) no 1.º 

ciclo do ensino básico nos agrupamentos de escolas da rede pública”. As Atividades de 

Enriquecimento Curricular (AEC)
1
 inserem-se numa estratégia alargada de articulação 

entre o funcionamento da escola e a organização de respostas sociais no domínio do 

apoio à família. Esta estratégia assenta em três grandes vertentes: 

 Atividades de Animação e de Apoio à Família na Educação Pré-Escolar 

(AAAF); 

 Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC); 

 Componente de Apoio à Família  no 1.º ciclo do Ensino Básico  (CAF). 

                                                 
1
 AEC no 1.º ciclo do ensino básico as atividades  de carácter facultativo e de natureza eminentemente 

lúdica, formativa e cultural que incidam, nomeadamente, nos domínios desportivo, artístico, científico 

e tecnológico, de ligação da escola com o meio, de solidariedade e voluntariado e da dimensão europeia 

da educação; Ainda que existam estas atividades extracurriculares, os encarregados de educação decidem 

se querem ou não que o aluno/filho frequente estas atividades. 

 

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Basico/AEC/dl_212_2009.pdf
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       2.1. As expressões artísticas no processo criativo  

 

 O processo criativo é o caminho que percorremos para criar, para dar lugar a 

algo novo, ao inesperado, redescobrir e ver de outros ângulos, novos horizontes, 

reafirmar, encontrar o foco e por fim reorganizar tudo isto para finalmente chegar à 

forma final. 

 Ostrower (1978, pp. 24-26) indica que no cerne da criação está a nossa 

capacidade de comunicarmos por meios de ordenações, isto é através de formas  

“a forma converte a expressão subjetiva em comunicação 

objetiva. Por isso, o formar, o criar é ordenar e comunicar (…) 

todo perceber e fazer do individuo refletirá o seu ordenar íntimo. 

O que ele faça e comunique, corresponderá a um modo 

particular de ser que não existia antes, nem esxistirá outro 

idêntico. As coisas aparentemente mais simples correspondem, 

na verdade, a um processo fundamental de dar forma aos 

fenómenos a partir de ordenações interiores específicas”. 

 

 Contudo para Gendlin (apud DUARTE, 1988, p. 33): 

“Criar é olhar diretamente para a corrente experiencial (…) e 

prestar atenção ao que se está sentindo, de modo a produzir 

novos significados através de símbolos em interação com as 

experiências. Talvez a diferença entre pessoas criativas e não 

criativas resida precisamente no facto de as primeiras, 

diferentemente das segundas, darem atenção à dimensão 

experiencial do conhecimento (…) Assim, estar aberto à 

experiência é condição fundamental na aquisição e criação de 

novos significados”. 

 

 A observação do mundo exterior e das expressões artísticas (pintura, escultura, 

dança, teatro, música) são quase uma exigência para os artistas. Este exercício permite 

apreender elementos o que permitirá depois construir uma base para criar. 

 Durante o processo criativo, o artista vai da intenção à realização passando por 

reações subjetivas. A luta para a realização é uma série de recusas, satisfações e 
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decisões que podem ser plenamente conscientes. O resultado dessa luta é uma diferença 

entre a intenção e a realização, diferença pela qual o artista não é absolutamente 

consciente. 

 As expressões artísticas como a dança, pintura, música influenciam quase que 

involuntariamente o artista. 

“Na criação da obra de arte, há dois momentos distintos: o 

momento da inspiração, em que uma intuição de beleza ou 

verdade chega ao artista, e a luta geralmente dificil, para manter 

a inspiração durante tempo suficiente para transportá-la para o 

papel ou tela, para o filme ou pedra (…) A plena criatividade 

artística ocorre quando, por meio do talento e da técnica, o 

adulto é capaz de entrar em contato com a clara e inesgotável 

fonte de prazer da criança que existe dentro dele” 

(NACHMANOVITCH, 1993, p. 54). 

 

 Na fase de preparação deve-se explorar e angariar o máximo de informações e 

ideias sobre o tema. O criador deve ter, anotar e ver a aproximação com ideias alheias. 

 O produto final deverá comunicar-se com o público, verificando o impacto do 

seu produto. 
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2.2- A interdisciplinaridade na criação artística  

 

 A arte distingue-se pelos seus diversos meios de expressão, comunicação e 

criação artística. A arte e a interdisciplinaridade estão entrelaçadas, pois não existe arte 

se no mundo e que vivemos não permite fazer a reflexão.  

 Trabalhar de forma interdisciplinar requer muito esforço e mudança nas atitudes 

no processo criativo do aluno para que o formador/professor contribua para tais 

mudanças no modo de pensar, conhecer e realizar a Arte. 

 A interdisciplinaridade é a relação, interação e o envolvimento entre duas ou 

mais disciplinas tornando o ensino mais eficaz. 

 Segundo Fazenda (1986, pp. 18-19): 

“A palavra interdisciplinaridade evoca a disciplina como um 

sistema constituído ou por construir, e a interdisciplinaridade 

sugere um conjunto de relações entre disciplinas abertas sempre 

a novas relações que se vai descobrindo. Interdisciplinar é toda a 

interação existente entre dois ou mais disciplinas no âmbito do 

conhecimento, dos métodos e da aprendizagem, das mesmas. 

Interdisciplinaridade é o conjunto das interações existentes e 

possíveis entre as disciplinas nos âmbitos indicados.” 

 

 A interdisciplinaridade é o meio pelo qual se adquire novos conhecimentos, 

podemos denomina-la como algo em movimento, em constante transformação, 

descobertas e novas possibilidades, nela todos se integram e fazem parte do processo 

pois é dinâmica. 

 Na interdisciplinaridade o aluno é o protagonista, o ator principal da sua própria 

experiência, tornando-o participativo, crítico e ativo na sociedade, transformando 

realidades. 

 Na educação a interdisciplinaridade permite traçar as metas e os objetivos tanto 

do professor como do aluno, tornando-os cúmplices pois têm objetivos em comum, na 

interdisciplinaridade não existem individualismos.  
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 O objetivo principal da interdisciplinaridade é o diálogo, a relação com o outro, 

reflexão, entusiasmo, respeito e transformação, neste processo o individuo tem de estar 

aberto ao diálogo, reflexão e transformações.Com o conhecimento do ser humano 

iniciou o processo de criação, experimentação e a busca pelo significado da vida, nesta 

relação com a vida, também a ciência e a arte estiveram ligadas, pois elas são produtos 

expressivos das representações humanas. 

 Não é possível alcançar a ciência sem a criação, nem a Arte sem o 

conhecimento. Tanto uma como outra são atividades de criação na construção da vida 

humana, por isso não há ciência e arte sem interdisciplinaridade. A Arte é um produto 

cultural de uma determinada época e uma criação única da imaginação humana, a arte é 

singular e única, carregada de significados. A arte não é o espelho da realidade, mas sim 

uma realidade segundo um ponto de vista, ela é a comunicação, pode ganhar vários 

significados aos olhos de quem a vê (sensibilidades e emoções de cada um).´ 

 Todos os fenómenos artísticos são considerados produtos culturais, uma parte de 

uma história e como estrutura formal, onde estão presentes elementos do trabalho 

artístico e os princípios que os regem. Na escola esses fenómenos são objeto de 

conhecimento e reflexão. 

 O ato de criar/criativo não deve ficar só por aí, deve estar carregado de 

significados, de reflexão, contexto, no qual o seu processo deva estar inserido nas suas 

relações e história cultural.O ensino nas artes envolve um conjunto de diversos tipos de 

conhecimentos, que favorecem à criação de significados, levando à constante 

transformação do ser humano. 

 O educador dever levar o aluno a pesquisar, descobrir e aprender, isto acontece 

quando existe reflexão (o pensar crítico). 

 Segundo Fazenda (apud TAVARES, 2008, p. 142-143) “é no ambiente de 

aprendizagem que o professor interdisciplinar exercita o seu desapego, a sua ousadia e 

as suas possibilidades de cooperação e de diálogo.” 

 A busca pelo conhecimento deve partir de uma mudança individual e conhecer-

se como pessoa, que está inserida no mundo global, tendo domínio das suas convicções 

e atitudes. Procurar mais e com qualidade para ensinar aos alunos. 
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 A interdisciplinaridade é então um fenómeno contínuo em constante movimento. 

A arte é um objeto de conhecimento dinâmico de vida, significados, criação e 

sensibilização. Por estes motivos elas completam-se e fundem-se. Trabalhar de maneira 

interdisciplinar leva ao aluno/ator a refletir, experimentar e a criar levando assim às 

mudanças e transformações.  

     A educação torna-se indispensável na avaliação duma ação ou de uma obra artística. 

Em consequência disto, a educação pela arte deve auferir a cada discente um amplo 

conhecimento da arte através das civilizações, principalmente no que diz respeito à 

criatividade dentro do processo artístico, bem como do vocabulário da comunicação 

artística necessários para acontecer arte. De referir, veementemente, a importância do 

jogo e, consequentemente para qualquer tipo de aprendizagem, quando os destinatários 

são crianças, para Reis (2003). 
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2.3- A EXDRA e o teatro: contributo para a mudança de atitudes  

 

 A escola/educação têm cada vez mais importância no desenvolvimento da 

sociedade. 

 A expressão dramática e o teatro originam práticas facilitadoras nos processos de 

alteração no individuo, na maneira de ser, estar e comunicar, capazes de provocar 

mudanças que estimulam a iniciativa, colaboração e a participação ativa de cada um, 

responsabilizando cada um e todos pelo próprio desenvolvimento, dando a cada 

individuo o direito de intervir. 

 Devido a todo este impacto positivo, não só na forma como se aprende a pensar, 

nos comportamentos e sentimentos funcionam como uma mais-valia a ser inserida na 

formação, como uma personalidade em permanente mudança e desenvolvimento. 

 Quer a expressão dramática, quer o Teatro aliados nos remetem para a 

criatividade, reflexão na ação para uma formação baseada na experiência e em vivências 

pessoais.  

 A expressão dramática e o Teatro, contêm em si riquezas que podem ajudar a 

“cultivar boa parte das experiências que urge levar a cabo nas nossas instituições de 

formação” (SCHON, 1992, p. 28). 

 Estas expressões alimentam o desenvolvimento cognitivo, pessoal e social.A 

expressão dramática é uma expressão ativa no processo de criação, através do corpo e 

da voz, que procede o teatro. Processo que utilizando técnicas e elementos da linguagem 

teatral, resultam da interação e respostas espontâneas, daí o seu desenvolvimento não 

tenha necessidade de texto ou conhecimento de técnicas específicas, mas da capacidade 

criativa e espontânea do homem. Justificando assim o facto de não ser o ponto de 

partida e que importa mais o percurso pessoal que cada um desenvolve durante o 

processo, do que o resultado final. 

 A expressão dramática utiliza todos os sentidos e sensações de outras 

linguagens. Ao integrar diferentes técnicas de expressão, permite o trabalho em grupo 

oferecendo ferramentas criativas, expressivas e desinibidoras sem que se faça Teatro. 

 Para Barret (1989, p. 170) 
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“a expressão dramática é uma pedagogia da ação. Considerando 

o homem a um tempo sujeito e objeto da sua própria pesquisa, 

ela responde aos dois polos mais importantes da sua existência: 

a expressão de si e a comunicação com o outro. Neste sentido 

ela põe a vivência como valor primordial da condição humana.” 

 

 A experiência/ações permitem vivências significativas para o sujeito no que diz 

respeito a resultados duradouros e efetivos. 

 Segundo Aguilar (2001, p. 30) 

“a expressão dramática é uma forma de expressão e 

comunicação em que o individuo age de vez de dizer o que 

pensa, o que critica, ou o que o magoa. Mostra-o em atos,na 

fogueira da ação e na primeira pessoa”. 

 

 Para Bento (2003, p. 91) 

“A expressão dramática é uma atividade pré-teatral. Sobretudo, 

porque não tem por finalidade apresentar um espetáculo, ou seja, 

não está nos objetivos, nem na sua filosofia, contribuir para a 

produção artística. Tem como objetivo somente fomentar o 

espírito artístico e o prazer da descoberta e, por isso, esgota-se 

no momento em que acaba.” 

 

 A expressão dramática fomenta o prazer da descoberta, imaginação e 

criatividade, Através da voz e do corpo, permite a manifestação do nosso “mundo” 

interior e exterior, privilegiando o desenvolvimento e a mudança pessoal. 

 O teatro é uma síntese de diversos elementos que se concentra num produto final 

e completo, com o intuito de ser visto e contemplado por um público. 
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3- AS EA COMO VEICULO DE EXTENSÃO À COMUNIDADE 
 

A Conferência Mundial de Educação Artística da UNESCO (2006) que teve 

lugar em Lisboa, estruturou o Roteiro para a Educação Artística, um importante 

documento de referência, pois este explora a importância fundamental das artes na 

educação para o desenvolvimento da criatividade e do conhecimento cultural, para o 

crescimento amplo e harmonioso dos alunos, traçando estratégias para a introdução e 

promoção da educação artística nos sistemas educativos, e apontando grandes metas da 

Educação Artística no quadro dos desafios para o século XXI. 

De acordo com a UNESCO (2006) a integração da Educação Artística como 

componente obrigatória dos programas educativos para todos os alunos foi considerada 

condição essencial para cumprir uma das grandes metas, defender o direito humano à 

educação e à participação na vida cultural e artística. A Educação Artística “é um direito 

humano universal, para todos os aprendentes, incluindo aqueles que muitas vezes são 

excluídos da educação, tais como (…) pessoas portadoras de deficiência” (p.3), tal 

como é defendido na Declaração Universal dos Direitos Humanos e na Convenção 

sobre os Direitos da Criança. Todos os alunos possuem um potencial criativo e a 

Educação Artística contribui para o desenvolvimento das suas capacidades individuais, 

tais como a capacidade de iniciativa, a criatividade, a imaginação, a inteligência 

emocional, a reflexão crítica, o sentido de autonomia, a liberdade de pensamento e ação, 

o desenvolvimento cognitivo possibilitando assim a integração das capacidades físicas, 

intelectuais e criativas. 

A Educação artística promove ainda a expressão da diversidade cultural ao 

constituir-se ao mesmo tempo como manifestação cultural e seu veículo de difusão 

(UNESCO, 2006). 

António Damásio afirma que é necessário reforçar a educação nas artes “pois 

além de contribuírem para formar cidadãos capazes de inovar, constituem um elemento 

fundamental no desenvolvimento da capacidade emocional indispensável a um 

comportamento moral íntegro” (DAMÁSIO, 2006, apud NUNES, 2007, p. 3). 

Goldberg (1997) afirma que as artes são fundamentais para o desenvolvimento 

humano, para a construção do conhecimento, para a promoção e perpetuação da cultura; 

são uma linguagem, uma forma de expressão e de comunicação. Afirma que o modelo 
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tradicional de educação artística nas escolas não tem tido em conta o enorme potencial 

das artes no conhecimento e desenvolvimento intelectual. Defende, por isso, a 

integração das artes (performativas e não performativas) no currículo como metodologia 

ou estratégia para a aprendizagem com, e através das artes. As artes são um instrumento 

eficaz para motivar os alunos, para melhorar o ensino e aprendizagem, criar 

oportunidades para os alunos trabalharem com ideias em vez de as absorverem, de se 

expressar e transformar as suas ideias e compreensões sobre o mundo à sua volta, e 

aplica-las de forma criativa, inovadora, a potenciar o pensamento criativo, crítico e 

reflexivo, persuadindo os alunos a imaginar possibilidades, a encontrar soluções, sendo 

membros ativos na procura do conhecimento. 

Goldberg (1997) fala também no valor intrínseco das artes; assim como as artes 

podem melhorar a aprendizagem em outras disciplinas, as restantes disciplinas podem 

melhorar a compreensão sobre as artes. 

De acordo com Sousa (2003), a Lei de Bases do Sistema Educativo e o Decreto -

Lei regulamentador da Educação Artística dão uma clara interpretação de que, apesar da 

Educação pela Arte estar presente em todos os níveis escolares, ela é “premente e 

indispensável, sobretudo a nível da Pré-escolaridade e do 1.º ciclo do ensino básico”, 

não com o propósito de formar futuros artistas, mas de estimular todas as capacidades 

potenciais da criança. 

A Expressão Musical, a Expressão Dramática, Expressão Plástica e a Dança 

deverão fazer parte integrante das organizações programáticas, ao mesmo nível que a 

Língua Portuguesa, a Matemática e as Ciências. 

Germain (2008) afirma que as artes beneficiam todos os alunos numa 

multiplicidade de direções, realçando o caráter inerentemente interdisciplinar das artes e 

a sua relação com outras disciplinas do currículo. As atividades artísticas devem ser 

planeadas tendo em conta as necessidades individuais e os interesses dos alunos e não 

sobretudo numa deficiência específica ou limitação, por isso é fundamental que os 

professores conheçam as necessidades específicas dos seus alunos para que os possam 

apoiar na progressão em áreas consideradas fracas e potenciar áreas fortes e interesses. 

A arte é rebaixada a um veículo menor para ensinar outras áreas; A arte é uma área de 

estudo devendo ser valorizada em seu próprio direito. 
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3.1. Metas e desafios da criação artística na 3ª idade 

 

 Trabalhar com a 3ª idade requer preparação e conhecimento de exercícios 

adequados. Para além de um bom profissional, um apaixonado pelo trabalho com 

idosos. 

 Géis (2003) afirma que as atividades com a terceira idade precisam ser de 

simples compreensão e realização, sendo direcionada a qualidade e não a quantidade. 

Deve ser motivadora e atraente, adaptados à necessidade do grupo, devendo ocorrer 

variações para evitar a monotonia e desmotivação.  

 O principal objetivo da disciplina de Teatro era a apresentação de duas peças de 

Teatro, em dois grandes momentos: no final do primeiro semestre (Natal) e uma no final 

do ano letivo. Sabendo que até ao momento só teriam feito peças clássicas a nossa 

grande meta era o teatro contemporâneo ou seja, fazer algo novo que eles não estavam 

habituados e por outro lado trabalhar no que nos dava mais prazer. 

 Criar uma peça que no fundo fosse cada um deles, ou seja toda a construção da 

peça seria baseada em textos, poemas, músicas, movimentos ou até dança de cada um 

dos alunos ao longo das aulas e das dinâmicas de grupo realizadas e noutro momento 

pegar numa peça contemporânea e adaptá-la à turma, aos alunos e ao público-alvo. 

 Os desafios foram imensos, desde a adaptação das dinâmicas de grupo a faixa 

etária, como os próprios alunos terem noção que o teatro era mais que ir para palco 

dizer texto, era necessário trabalhar a voz, o corpo, texto, dicção e muitas vezes esses 

exercícios não foram vistos de bom grado por parte dos alunos. Aos poucos 

conseguimos com que apercebessem que precisamos de desafiar-nos constantemente 

para saber se somos capazes, independentemente da idade. Que é necessário moldar-nos 

e adaptar-nos à realidade atual. 
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3.2.  Aprendizagens ao longo da vida  

 

 Que nós aprendemos durante toda a nossa vida, é evidente. Desde os nossos 

primeiros passos e das nossas primeiras palavras até a nossa vida mais avançada, 

experiências novas, adquirimos novos saberes e novas competências. Somos quase tão 

inconscientes do modo que temos de aprender, quanto ao facto de respirarmos. 

Certamente aprendemos na escola e também na universidade e nos estabelecimentos de 

formação, mas mesmo nesses lugares instituídos de formação e de aprendizagem, o que 

aprendemos de verdadeiramente importante, frequentemente, não tem nada a ver com os 

programas oficiais. Experimentamos situações, adquirimos habilidades, testamos as 

nossas emoções e os nossos sentimentos na escola mais efetiva que há “Universidade da 

vida” (FIELD, 2000). 

 A turma de Teatro no ano letivo 2015/16 da Universidade Sénior de Vila Real 

era constituída por 11 alunos, liderada essencialmente pelo sexo feminino. A maioria 

deles são ex. Professores, militares que neste momento se encontram reformados e 

encontraram ali uma forma de se manter ativos e informados, acompanhando assim o 

desenvolvimento da sociedade, estando assim lado a lado com a atualidade e as suas 

transformações, No que diz respeito ao Teatro, o principal motivo de estarem na 

disciplina era pelo enorme gosto da representação e por considerarem aquele grupo uma 

família. 

 Existiam grandes talentos na turma, e existiam principalmente lutadores que 

trabalhavam imenso fora das aulas, para na aula seguinte mostrar que conseguiam e que 

eram capazes, não a nós, mas a eles próprios. Grande parte dos alunos já tinha feito 

teatro amador na escola ou nas suas aldeias, para além das peças de teatro da própria 

disciplina em anos anteriores. 

 Mas nunca me irei esquecer em uma conversa/exercício de autoconhecimento e 

revelação ao grupo de uma aluna revelar que sempre quis seguir Teatro e Artes, mas que 

na sua altura foi obrigada a seguir medicina, permanecendo no curso alguns anos, onde 

acabou de desistir por não ter feito nada ao longo de vários anos. “ Sinto que estou a 

realizar o meu sonho agora”. 

 Tenho quase a certeza que ajudamos esta aluna a crescer enquanto atriz e que 

nunca é tarde para realizar os nossos sonhos. 
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3.2.1. As expectativas e frustrações no plano pessoal 

 

 Inicialmente pareceu interessante o ensino aos Séniores e os desafios que 

iriamos ter. As ideias eram muitas, os exercícios, as dinâmicas de grupo, mas aulas após 

aula apercebemo-nos de todas as limitações, não só físicas, mas também a dificuldade 

dos próprios alunos em sair do registo que estavam habituados, as peças clássicas. 

 O normal para eles era receber a peça e levar logo para palco, não percebiam as 

dinâmicas de grupo, os exercícios de voz, de corpo, para eles tudo isto “era uma perda 

de tempo, que só o fazíamos, pois não tínhamos nada em concretos para fazer com 

eles”. 

 A expectativa de fazer algo diferente e contemporâneo era cada vez mais 

pequena. O facto de haver uma grande diferença de idades entre nós, acabou por nos 

prejudicar um pouco, pois muitas vezes nos tirou um pouco a credibilidade, pois eles 

não tinham muita confiança no nosso trabalho/nas nossas decisões, muitas das vezes os 

alunos decidiam coisas e tomavam posições sem nos questionar sobre tais mudanças. 

 Apesar de tudo isto e de todos os receios dos alunos, com o que o público iria 

achar das nossas peças “tão diferentes”, conseguimos unir forças e mesmo contrariando 

os alunos inicialmente, acabaram por ceder, tendo atuações brilhantes, onde todos 

fomos elogiados, pela diferença positiva, soltando gargalhadas do início ao fim da peça, 

coisa que não acontecia á vários anos. 

 Espero que tenha sido uma grande aprendizagem para ambos os lados, por um 

lado por não desistirmos, lutarmos nas coisas que acreditamos. Que cada palma seja por 

cada gota de suor e lagrimas fruto de muito trabalho. 
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3.2.2. Atividades recreativas e culturais na 3ª idade  

 

 Até há pouco tempo a vida humana, dividia-se em três fases: a infância, a idade 

adulta e a velhice, como a etapa de aposentação voltada para o passado onde o sujeito é 

detentor de um descanso obrigatório. 

 Atualmente esta divisão não é uma realidade, pois cada vez mais ajudam-se ou 

até por incentivo próprio, as “pessoas adultas” a planificam o seu envelhecimento, com 

novos interesses, atividades, estimular e treinar não só a parte física e mental, mas 

também ocupar utilmente os tempos livres. 

 O envelhecimento não tem de ser caraterizado pela perda ou depravação 

intelectual. A idade, não é sinónimo de doença, nesta idade o importante é proporcionar 

novas aprendizagens e experiências Às pessoas idosas e manter um ambiente rico e 

estimulante. 

 As mudanças radicais, inovações tecnológicas e a nova distribuição ocupacional 

obrigam a uma nova organização do ciclo existencial e a uma distribuição diferente 

entre formação, trabalho e tempos livres. O que significa repensar o sistema educativo, 

no sentido de considerar que estes três aspetos não são três momentos da vida, mas 

correspondem a necessidades presentes em todas as idades. Deste modo, surge o direito 

à educação permanente como processo que continua durante toda a vida do indivíduo, 

que não se circunscreve a uma idade, que inclui modelos de educação formal, não 

formal e informal e em que a comunidade desempenha um papel importante, ao 

articular uma nova distribuição dos espaços e tempo de formação e ao aumentar a 

diversidade e a flexibilidade nos conteúdos, instrumentos e técnicas de aprendizagem. 

Dentro deste âmbito, a educação de adultos como «subconjunto integrado num projeto 

global de educação permanente» (Livro Branco da Educação de Adultos, 1996). 

 As atividades recreativas e culturais podem ser realizadas em qualquer faixa 

etária, com o objetivo de proporcionar momentos de lazer, interação e descontração, 

sendo um “ponto” libertador para a socialização, afetividade e resgate cultural. 

 Estas atividades auxiliam na expressão de sentimentos e no caso da 3ª idade 

existe uma reeducação psicomotora, para além de tudo isto, muitas das vezes resgata-os 

da solidão/ depressão. 
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 Nas sociedades tradicionais, os idosos eram sinónimos de sabedoria. 

Atualmente, a sociedade exclui-os julgando-os improdutivos e incómodos. É normal 

encontrar idosos abandonados e ignorados dentro da própria família.Geralmente vemos 

a velhice ligada às modificações do corpo, equilíbrio, perda de força, agilidade, 

aparecimento de doenças, entre outras… 

 Dantas e Oliveira (2003, p. 28) “Afirmam que estas alterações fisiológicas 

realmente ocorrem e abordam também a questão das alterações do sistema nervoso, 

muscular, sistema circulatório, sistema respiratório e sistema esquelético”. 

 Uma velhice tranquila é a soma de vários fatores tais como: alimentação 

saudável, exercício físico, bom relacionamento familiar, tudo isto leva a uma melhor 

qualidade de vida e ao contrário do que se pensar, os idosos podem e devem manter 

sempre uma vida ativa.  

 As atividades recreativas devem ser diversificadas, culturais, coletivas, 

integrativas e geradoras de autoconfiança, estas transformam a vida desses idosos sendo 

uma grande progresso de felicidade, bem-estar e longevidade. Também as atividades 

culturais adaptadas para a 3º idade, inseri-los não só na sociedade e também nos eventos 

locais como resgatar o seu papel na sociedade. 

 Atividades como o Teatro, música, exposições,visitam a museus. Estas 

atividades culturais não são só realizadas por e para lazer, o individuo leva as suas 

experiências e vivências e em troca recebe experiência daquele momento. 

 Tudo isto contribuiu para a criação de laços de amizade, integração e interesses 

em comum de pessoas da mesma idade. Mostrando um pouco de nós, conhecendo o 

outro, levando a relações culturais contribuindo nas nossas vivências. 

 As atividades recreativas e culturais para além de todos os benefícios físicos, 

convívio, experiências descontração e divertimento ajudam os idosos a sentirem-se 

melhor, colocando de lado a solidão.  

 Cagigal (1981) comenta que as pessoas que praticam atividades em grupo se 

sentem bem e integram-se no meio e muito dificilmente se sentirão solitárias, para além 

de Cagigal, muitos outros pesquisadores revelam a importância das atividades de grupo 

e convívio social principalmente nas pessoas da 3ª idade. 
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 Devemos estar preparados para a velhice, por isso deve-se adaptar e estar 

preparado para ela, tentando vivê-la da melhor forma possível. 

 Podemos concluir que o envelhecimento não é sinal de doenças, de ser 

improdutivo ou triste, o envelhecimento é sinónimo de vivências, experiências, 

satisfação e felicidade. 

 É a bagagem cultural que cada um traz consigo que faz a diferença. O 

desenvolvimento da cultura e civilização é um processo de criatividade contínua. É 

necessário coragem de criar, inovar e mudar o rumo da sociedade. 
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3.2.3. As artes como valorização pessoal e ou profissional  

 

 A arte atua com os idosos numa altura em que estes saem do mercado de 

trabalho, um momento de grande ansiedade levando muitas vezes à insegurança. 

 Não se pretende que o idoso produza “grandes obras de arte” mas o despertar o 

compromisso de cada um e o seu processo expressivo (o compromisso em viver) 

ajudando-o a superar as inseguranças e os medos, podendo reviver coisas que perder na 

arte. A arte colabora assim na preservação e prevenção da saúde mental e física 

proporcionando uma melhor qualidade de vida. 

“Num mundo em constante e acelerada mutação, temos 

vindo a assistir ao surgimento de associações, 

movimentos, projetos, mais ou menos formais que põe em 

cauda a sociedade em que vivemos e as regras pela qual se 

rege, descobrindo-se novos lugares de definição e de 

exercício de cidadania” (CHANIAL & LAVILLE, 2009, 

p. 21). 

 

A Arte ajuda os idosos a criar alternativas no que diz respeito ao auto – 

conhecimento, fortalecimento da autoestima através das várias expressões artísticas e 

diversos materiais. 

O professor deve estimular a criatividade do idoso, a valorização pessoal 

ajudando o indivíduo a expressão os seus sentimentos de forma verbal ou não-verbal ou 

seja através de uma linguagem artística. Com isto os idosos mantêm ativos os núcleos 

de vitalidade, cooperação e comunicação. 

Muitas das vezes as pessoas vão achar que não têm talento, mas isso vai ser 

ultrapassado com a sua criatividade com o passar do tempo, pois cada um de nós pode 

ter mais aptidão para diferentes expressões artísticas (pintura, desenho, teatro, literatura, 

música). 

Reforçando a valorização dos jovens de ontem, a formação pessoal e social 

acompanha a educação, adquirindo novos saberes de uma realidade atual. Pierre Vilar, 
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professor na Universidade de Toulouse a 15 de Junho de 1973,criou a Universidade da 

«terceira idade». 

 O principal objetivo de era abrir um Universidade às pessoas idosas e 

reformadas e facilitar-lhes o acesso à herança cultural da humanidade, promover a 

investigação científica sobra a velhice e contribuir para uma nova arte de viver a 3ºidade  

 A Universidade Sénior ou “cursos” surgem com intenção de oferecer às pessoas 

idosas programas de atividades como resposta às suas procuras culturais, desejo de 

saber e ser informadas diariamente e estarem assim presentes na dinâmica social. 

Gómez Fernandez (1990) diz-nos que os cursos de 3.ª idade 

“consideram-se ideologicamente pluristas e progressistas, 

funcionalmente democráticos; estando abertos a todas aquelas 

pessoas que desejarem adquirir novos conhecimentos, trocar 

ideias e experiências, que pretenderem melhorar a qualidade de 

vida e seguir um processo de formação permanente para 

continuarem a ser úteis à família, à comunidade a que pertencem 

e à sociedade em geral”. 

 

 Um dos principais princípios é possibilitar às pessoas idosas oportunidades para 

o desenvolvimento pessoal, criando uma melhor qualidade de vida, tendo atenção aos 

seguintes aspetos: psicossocial, cultural, socioeducativo, cultural e terapêutico. 

 Como Bezoga propõe (1995, p. 219) 

“pode propor-se atividades de carácter lúdicas; de carácter 

intelectual (leituras, diários, escrever) atividades de carácter 

psicológico (dinâmicas de grupos);atividades de carácter físico 

(psicomotricidade, passear, nadar…);atividades de carácter 

social (convívios e encontros com outras 

instituições…);atividades de destreza manual (encadernação, 

cerâmica, marcenaria, gravação…) e outro tipo de atividades 

(corais, teatro, cinema, jardinagem…)”. 

 

 O principal objetivo é possibilitar às pessoas idosas uma vida digna, 

aproveitando as oportunidades para o desenvolvimento pessoal. 
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CAPÍTULO II  

 PRÁTICA DE ENSINO SUPERVISIONADA 
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INTRODUÇÃO  

 

A componente prática da unidade curricular Estágio I e II realizou-se na 

Universidade Sénior, em Vila Real. 

Na parte inicial deste capítulo é feita uma breve apresentação do distrito onde se 

insere a Universidade, o crescimento e a própria Universidade Sénior. 

          Um dos desafios iniciais foi trabalhar com Seniores algo que nunca tinha pensado 

fazer na cadeira Estágio e preparar e adaptar tudo o que tinha aprendido para pessoas 

completamente diferentes não só em idades mas também capacidades físicas e motoras. 

          Neste capitulo abordo planificações de aula, métodos utilizados, reflexões de 

aula, entre outros. 

         Posso concluir que foi um trabalho árduo, mas no final tornou-se algo 

compensador não só a nível pessoal. 
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1- CARACTERIZAÇÃO DO MEIO ENVOLVENTE 

 

“ Vê-se primeiro um mar de pedra. Vagas e vagas sideradas, hirtas e hostis, contidas na 

sua força desmedida pela palavra rija de um Deus de Terra. Tudo parado e mudo. 

Apenas se move, se faz ouvir o coração no peito, irrequieto, a anunciar o começo de 

uma grande hora. De repente, rasga o silêncio da penedia uma voz assim: 

-Para cá do Marão mandam os que cá estão!... 

Sente-se um calafrio. A vista alarga-se de ânsia e de assombro. Que penedo falou? 

Que magia se apoderou de nós? 

Mas ainda os olhos interrogam as fragas, e já a voz terrosa ordena: 

-Entre! 

A gente entra, e já está no Reino Maravilhoso.” 

Miguel Torga, Ed. A, Coimbra, 1950  

 

 

 

   Fig.1-Mapa do concelho de Vila Real  
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Vila Real é uma cidade situada no interior norte de Portugal, em Trás-os-Montes 

e Alto Douro, nas margens do Rio Corgo e Rio Cabril, sendo estes afluentes do Rio 

Douro. É capital de distrito e sede de concelho, dela fazem parte 14 concelhos. Tem 

uma área de 370 Km2, a sua população global ronda os 50 000 habitantes e vivem cerca 

de 25 000 dentro dos limites da cidade.  

É, também, um concelho que mantém características rurais bem marcadas. Dois 

tipos de paisagem dominam: a zona mais montanhosa das Serras do Marão e do Alvão, 

separadas pelas terras verdejantes e férteis do Vale da Campeã e, mais para Sul, os 

vinhedos em socalco do Douro.  

Por toda a parte, existem linhas de água que banham a área do Concelho, como o 

Rio Cabril e o Rio Corgo que se destaca por atravessar a cidade. A zona de Vila Real é 

um local de fácil acesso. 

Vila Real é, também, uma cidade rica em ofertas culturais e de lazer. Peripécia 

Teatro, Urze são duas companhias de teatro de Vila Real e mais recentemente o 

TUTRA uma companhia de teatro da Universidade de Trás-Os- Montes e Alto Douro e 

são cada vez mais apostas que Vila Real tem feito em espaços direcionados para a 

cultura e as artes. 
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2- CARACTERIZAÇÃO INSTITUCIONAL 

2.1. Centro Cultural Regional de Vila Real – Universidade Sénior  

 

O Centro Cultural Regional (CCRVR) caracteriza-se pelo seu associativismo a 

nível regional, reunindo coletividades culturais e personalidades cuja ação cultural seja 

iminente.  

O CCRVR foi fundado a 4 de Outubro de 1979, beneficiando do apoio 

financeiro do Ministério da Cultura e da Fundação Calouste Gulbenkian. Segundo 

relatos de António Cabral, o CCRVR é uma cooperativa de 22 associações e 24 sócios 

individuais.  

O CCRVR começou a notabilizar-se como um organismo necessário, pois 

contribui para o desenvolvimento cultural da região, privilegiando inicialmente a cultura 

popular onde predominavam os jogos populares transmontanos, a etnografia e o 

património. Os jogos populares foram um ponto alto do CCRVR, dando-lhe o prestígio 

quer a nível nacional como internacional. 

Posteriormente, apostaram na formação e animação cultural valorizando o teatro, 

o cinema, a fotografia, as artes plásticas, a música e a literatura, tendo apresentando uma 

proposta, nesta linha de ação, à Secretaria de Estado da Cultura, sendo que a mesma terá 

aprovado o projeto. 

Em Novembro de 1979, foi eleita a comissão promotora do CCRVR e a SEC 

(Secretaria de Estado da Cultura) foi dotando o centro das verbas necessárias à sua 

manutenção. 
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2.2. Caracterização do centro cultural regional de vila real 

 

O centro histórico de Vila Real, mais propriamente o Largo de S. Pedro, acolhe 

edifícios históricos que outrora e atualmente continuam a ser estruturas de enorme 

importância, por um lado por integrarem funções que sem as mesmas nenhuma Vila 

(antigamente) conseguiria evoluir de forma a responder a todas as necessidades das 

massas populacionais dessa altura. 

O CCRVR é uma cooperativa cultural sem fins lucrativos, foi fundada em 1979 

e caracteriza-se por um belo solar do século XVIII pertencente à família Botelho 

Machado, Morgados de Vila Real. Tem como sede o Largo de S.Pedro, em Vila Real, 

onde tem sido alvo de constantes remodelações. Possui um museu etnográfico, 

inaugurado dia 29 de Junho de 2007, uma galeria de exposições ao serviço da cidade e 

da região e mantém em funcionamento a Universidade. 

Para o desempenho das suas atividades, a instituição conta com a equipa da 

direção, uma rececionista e uma empregada de limpeza.  

À direção cabe todo o processo de administração, gestão e programação cultural.  

 

 

A criação do centro trouxe à cidade uma maior diversificação cultural apostando 

na promoção de atividades ligadas à produção cultural e artística, como a música, canto, 

teatro, artes plásticas, dança, entre outras alargando ainda o seu campo de atuação ma 

área da criação e divulgação de novos talentos. 

 

Presidente da Direção  

Vice-presidente 

 

Presidente 

Assembleia 

 

Tesoureiro 

 

Secretária 

Empregada de 
Limpeza 

 

Assistente 

Administrativa 

 
Fig. 2 - Cronograma organizacional.  
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Os seus planos de atividades incluem a realização de concursos de várias 

índoles, concertos, serões culturais (literários e musicais), exposições, colóquios e 

lançamento de obras literárias. Pontualmente são organizados espetáculos e visitas de 

carácter cultural, quer na região de Trás-os-Montes e Alto Douro, quer no resto do país. 

Em 2001, o Centro Cultural fundou a Universidade Sénior de Vila Real. Aqui o 

ensino destina-se a um grupo específico, não está sujeito às exigências do ensino formal 

a horários rigorosos nem a exames de avaliação de conhecimentos. É estimulado o 

convívio e a participação da população. 

A educação não formal segundo Afonso (1992, p. 86) define-se como a 

“Sociologia da educação que dá conta de novas formas de educação e de novos 

contextos de aprendizagem que não se confina à escola tradicional e que podem e 

devem construir um novo objeto real”. 

A Universidade Sénior é um serviço aberto à comunidade e funciona como um 

motor de desenvolvimento cultural local, onde são lecionadas as mais diversas artes, 

mais propriamente aulas de pintura, artes decorativas, teatro, ballet, literatura, 

arqueologia, informática, ginástica, música/canto, história da arte.  

A criação da Universidade Sénior surge com o propósito de integrar os alunos na 

sociedade, co desempenho de atividades recreativas, desportivas e culturais e reforçar os 

laços de amizade contribuindo para uma comunidade ativa. Todas estas atividades estão 

abertas a todas as pessoas que queiram adquirir novos conhecimentos, trocar 

experiências e ideias, que pretendam mudar a sua qualidade de vida seguindo uma 

processo de continuação e formação permanente. 

 A metodologia da Universidade Sénior de Vila Real permite: 

1. A promoção e convívio pessoais de grupo ou comunitários; 

2. Diálogo através de interesses e motivações comuns; 

3. A participação ativa em atividades lecionadas, que posteriormente serão 

apresentadas ao público, nomeadamente teatro, dança, canto, artes 

decorativas e plásticas; 

4. Criação e divulgação de talentos locais e / ou regionais. 

 



39 
 

2.3. Regulamento Interno Universidade Sénior 

 

A Universidade Sénior de Vila Real foi criada pelo Centro Cultural Regional de 

Vila Real no ano de 2001. 

Nas suas linhas gerais, a orientação da Universidade Sénior obedece ao espírito 

do desenvolvimento das atividades intelectual e física dos alunos. Atua nas diversas 

áreas do saber com aulas, convívios, viagens de estudo, conferências, exposições e 

outras manifestações culturais. 

Orienta-se pelo seguinte Regulamento Interno de acordo com o Decreto-Lei nº 

75/2008, artigo 9º, ponto 1: 

“«Regulamento interno (é) o documento que define o regime de 

funcionamento do agrupamento de escolas ou da escola não 

agrupada, de cada uma dos seus órgãos de administração e dos 

serviços administrativos, técnicos e técnico-pedagógicos, bem 

como os direitos e os deveres dos membros da comunidade 

escolar”. 

 

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 Direção definirá em cada ano letivo uma mensalidade a pagar pelos alunos, 

que poderá ser alterada por decisão da Direção. 

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

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

abertas a familiares e amigos de alunos e professores. 

6.1. Na inscrição nestas atividades terão prioridades os alunos da Universidade 

Sénior, desde que feita atempadamente. 

6.2. Nas atividades que envolvam pagamento, este será efetuado no ato da 

inscrição, e não será devolvido em caso de desistência. 

6.2.1. Na impossibilidade de um inscrito tomar parte na atividade, 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. 

 

HORÁRIO 2015/2016 

 

Fig. 3- Horário 2015/16. 
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Para além da nossa carga horária semanal obrigatória, foram acrescidas horas 

extras para aulas, ensaios e outros. As aulas extras decorriam essencialmente às quartas-

feiras das 16:30-18:30 e aquando a proximidade da apresentação da peça decorreram 

ensaios diários. O pedido da direção e dos alunos tratamos também de toda a parte 

decorativa do Carnaval.  
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2.4. Plano anual de atividades (2015). 

 

As atividades que nos propomos realizar no ano de 2015 são as que entendemos 

possíveis, atendendo aos recursos financeiros de que dispomos. Esperamos continuar a 

contar com a ajuda da Câmara Municipal de Vila Real, que é fundamental para que o 

CCRVR possa continuar de portas abertas e a cumprir a sua missão e com 

comparticipações pontuais da Delegação da Cultura do Norte e da União de Freguesias 

de Vila Real. 

Além das atividades adiante enumeradas outras poderão vir a ser implementadas 

por oportunidade, por propostas de alunos e professores da Universidade Sénior, de 

cooperantes ou de cidadãos e entidades exteriores ao CCRVR. 

 

2.4.1. Atividades 

A orientação da Universidade Sénior obedece ao espírito do convívio e do 

desenvolvimento das atividades intelectual e física dos alunos. Atua nas diversas áreas 

do saber com aulas, convívios, viagens de estudo, conferências, exposições e outras 

manifestações culturais. Pelas características «dos alunos que a frequentam, na sua 

totalidade aposentados, consideramos que se reveste de uma relevante ação social e vai 

continuar a merecer uma atenção especial poa parte doS órgãos sociais do CCRVR. 

São oferecidas aos alunos as seguintes disciplinas: 

 Artes decorativas 

 Inglês I 

 Ciências da terra  

 Inglês ll 

 Danças de salão 

 Literatura 

 Ginástica  

 Música e canto, 
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 Danças Regionais  

 Pintura 

 História  

 Teatro  

 

2.4.2. Grupo de teatro 

 

0 grupo de teatro atuará nos convívios da US, nomeadamente na festa de 

encerramento do ano letivo e na festa de Natal, e noutras entidades e Universidades 

Séniores que o solicitem. 

2.4.3. Grupo coral 

O grupo coral da US atuará em eventos que ocorram no Centro Cultural e em 

entidades que o solicitem. 

 

2.4.4. Exposição  

Os alunos das disciplinas de pintura e de artes decorativas realizam, no final do 

ano letivo, uma exposição dos trabalhos realizados durante o ano. 

2.4.5. Outras atividades da US 

Iniciaram-se em novembro passado as aulas da disciplina de Danças Regionais 

que deverão originar um grupo que atue, juntamente com as alunos das disciplinas de 

danças de salão e de ginástica, em eventos Culturais do CCRVR. Os alunos da 

disciplina de literatura também continuarão a participar com momentos de poesia. 

2.4.6. Convívios  

Realizar-se-ão os convívios do Carnaval, do encerramento do ano letivo, o 

magusto de S. Martinho e a festa de Natal. Estes convívios que, são abertos a associados 

do CCRVR, a familiares e amigos de alunos e professores, contarão com a participação 

das diferentes componentes culturais da US. 
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2.4.7. Visitas de estudo 

Realizar-se-ão visitas de estudo multidisciplinares abertas à comunidade. 

 

2.4.8. Lançamento de Livros 

A semelhança de anos anteriores será cedido, gratuitamente, o salão do CCRVR para o 

lançamento de Livros de autores da região. 

 

   2.4.9. Palestras 

Serão organizadas palestras temáticas bimensais abertas à comunidade. 

As instalações podem ser cedidas a pessoas ou coletividades que desejem aí organizar 

Atividades semelhantes.  

 

2.4.10. Exposições 

 

Exposições permanentes 

O CCRVR possui três espaços com exposições permanentes: Museu 

Etnográfico, exposição de esculturas em madeira do Dr. Francisco Pires e exposição de 

pinturas do Doutor Rui Bronco. 

Algumas dos pinturas que são propriedade do CCRVR e que estão dispersas 

pelas instalações serão concentradas no salão Dr. António Cabral. 

Estes espaços estão abertos ao público. Os visitantes sem marcação prévia 

dirigem-se à 5ecretaria e a funcionária, embora não tenha formação específica, faculta-

lhes a visita. 

Exposições temporárias 

Em junho, os alunos das disciplinas de pinturas e artes decorativas expõem os 

trabalhos realizados durantes o ano letivo na sala de exposições temporárias. 

Este espaço está à disposição de artistas para a realização de exposições temporárias, 

sempre que o solicitem. 
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2.4.11. Cinema   

O CCRVR continuar a apoiar em 2015 a projeção bimensal de curtas-metragens 

promovidas pelo clube ShortCutz. Estas projeções contam, frequentemente, com a 

presença dos respetivos realizadores. São abertas ao público e as entradas são gratuitas. 

 

2.4.12. Jogos populares 

Os jogos populares foram um evento marcante nos primeiros anos de Vida do 

CCRVR. N60 foram realizados durante mais de 20 anos. No ano 2014, esta Direção 

retomou esta atividade, já com algum sucesso. Pretende-se continuar em 2015 realizar 

os jogos populares integrados no programa das festas da cidade, com a colaboração da 

Câmara Municipal de Vila Real, da União de Freguesias de Vila, Real, da Delegação da 

Cultura Norte e do Fundação INATEL.  

Para que estes jogos tenham maior participação pretendemos dinamizar e 

envolver na sua organização as associações culturais da região. 

Restauração do material dos jogas populares que estará à disposição de 

Associações que o solicitem. 
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2.5. Instalações  

 

A sede do CCRVR situa-se num edifício do séc. XVIII. As características do 

edifício e o seu amplo logradouro implicam uma constante e dispendiosa conservação. 

De modo a evitar o avanço da degradação, dentro dos disponibilidades 

financeiras, pretendemos proceder a limpeza do beiral do telhada virado a norte e poente 

As portadas e janelas exteriores são de madeira que está degradada e já não 

comportam os vidros. A sua substituição tem de ser incluída num projeto global por se 

tratar de uma obra dispendiosa e de uma fachada que não pode ser alterada. Assim, 

pretendemos elaborar um projeto que permita concorrer a fundos apropriados.  

A Câmara Municipal de Vila Real tem colaborado na limpeza do logradouro do 

edifício. Contamos Que esta colaboração tenha continuidade em 2015 

 

2.6. Considerações  

 

Procuraremos estreitar relações de colaboração com associações culturais da 

região. 

Contamos com todas as associados do Centro Cultural de Vila Real, com os 

alunos e professores da Universidade Sénior, com as Entidades da Região. 

Nomeadamente a Câmara Municipal de Vila Real, a União de Freguesias de Vila Real, 

a Fundação INATEL e com a Delegação da Cultura Norte para realizar as atividades 

que propomos. 
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2.7. Projeto curricular de turma/teatro 

 

Objetivos:  

 Preservar, valorizar e difundir, através da linguagem dramática, contos/lendas 

populares Portuguesas; 

 Criar coletivamente um espetáculo de Teatro baseado na recolha de contos 

elaborada; 

 Participar ativamente no processo de encenação de um espetáculo; 

 Recolher material em suporte escrito, áudio e vídeo para a criação coletiva 

 Promover a interdisciplinaridade com áreas como a música, literatura, artes 

plásticas, etc; 

 Trabalhar os conceitos- interpretação, pensamento e articulação de corpo e voz; 

  

Metodologia: 

A partir de exercícios práticos, teóricos, visitas de estudo, trabalhos de pesquisa, 

filmes e apresentações, apreender, perceber e vivenciar os conceitos abaixo 

descritos. 

 

Conteúdos: 

 Dinâmica de apresentação e exercícios dramáticos e diagnóstico. 

 O conto popular Português- Recolha, Leitura e discussão; 

 A adaptação do género narrativo para o género dramático; 

 Explorações corporais e improvisações baseadas em contos e histórias; 

 O trabalho de ator e a construção de personagem; 

 A criação do espetáculo-Noções básicas de cenografia, figurino, iluminação e 

encenação; 

 Apresentação do espetáculo 

 Avaliação do trabalho e retroação; 
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2.8. Caracterização da turma 

 

A turma é composta por 11 alunos, 8 elementos do sexo feminino e 3 do sexo 

masculino, com idades entre 48 anos e 91 anos. 

Grande parte dos alunos são antigos professores e reformados. 

O gosto pelo teatro e pelas artes são um dos principais motivos para os alunos se 

inscreverem na disciplina e também o facto de a turma de teatro ser unida e um dos 

grupos “mais divertido”. 

Ao longo do ano letivo e depois de várias conversas com alunos apercebemo-nos 

que o gosto pelo teatro é enorme e que muitos deles estão a realizar sonhos perdidos da 

sua adolescência e a sentir-se realizados nesta fase na qual eles chamam o “fim”. 
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3. AULAS DE RESPONSABILIZAÇÃO  
 

A responsabilização foi realizada na área do Teatro. A elaboração de todas as 

aulas foram previamente preparadas através de uma planificação, contendo os 

conteúdos abordados, objetivos, atividades desenvolvidas e estratégias e todos os 

recursos necessários. 

Contudo era necessário adaptar a planificação mediante o número de alunos presentes e 

das suas características físicas e motoras. 

  

4. PLANIFICAÇÕES DE AULAS  

4.1. Planificação da aula - 13 de Outubro 

 

Aquecimento corporal  

(A aula inicia com um pequeno aquecimento corporal para que o corpo fique 

mais apto e predisponível a receber os exercícios seguintes.) 

 Exercícios 

“Identificar as diferenças” 

Objetivo: Trabalhar: 

 Imaginação 

 Improvisação 

 Ação/ Desconstrução da ação 

 Concentração 

 Memória 

Descrição:  

 A turma é dividida em vários grupos de 3 elementos. O exercício é executado por 

um grupo de cada vez, sendo que os restantes saem da sala para que o grupo 

escolhido dar início ao exercício. 
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Os elementos que ficam na sala, pensam (individualmente) numa ação e 

representam-na numa forma estática.  

Assim que estiverem prontos, os outros grupos entram na sala e, em silêncio, 

observam as ações que os colegas estão a fazer. Têm 10 – 20 segundos para o fazer. 

Depois da observação saem da sala e, o grupo que está a realizar o exercício, muda a 

ação, a disposição na sala e troca de adereços. 

Os outros regressam à sala e tentam identificar as diferenças a nível de ação (“antes 

e depois”), de disposição na sala, e de troca de adereços. 

Variante:  

 Este exercício não precisa necessariamente de ser realizado assim, pode ser 

simplificado. Ou seja, pode ser realizado com o objetivo de identificar: as ações, as 

trocas de lugar (disposição), e as trocas de adereços, individualmente 

“Música e Objeto” 

 

Objetivo: 

Trabalhar: 

 Coordenação 

 Ritmo 

 Concentração 

 Dinâmica de grupo 

 

Descrição: 

 O grupo está disposto em círculo - cada um tem um objeto à sua frente.  

 Decidem uma música para cantar 

 Tem de passar o objeto ao colega do lado ao ritmo da música. 

 

Variante: 

Vários grupos (a fazer o mesmo exercício) e depois vai-se trocando os elementos 
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Observações: 

Pedir uma palavra sobre o NATAL. 

Os exercícios em círculo só se executam depois de toda a gente adotar a postura neutra e 

de a sala se encontrar em silêncio 

 

4.1.1-Analise Reflexiva da aula -13 de Outubro 

 

Pontos Fortes: As atividades revelaram-se produtivas eficazes, estimulando 

atenção dos alunos, ajudou os alunos a serem concentrados e a ter noção dos 

pormenores e dos ritmos. 

 

Pontos Fracos: O único aspeto que nos trouxe alguma preocupação foi o o 

controlo da turma, devido ao seu entusiasmo o que os levava muitas vezes a 

levar tudo para a brincadeira. 

 

Recomendações de melhoria: Trabalhos mais práticos e que consigam mexer 

com os sentimentos e vivências dos alunos. 
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4.2. Planificação da aula -27 de Outubro  

 

Aquecimento:  

Objetivo: Aquecimento de corpo e de Voz (sons) 

Descrição: A aula inicia com um pequeno aquecimento corporal e com um aquecimento 

de voz. 

 

Exercícios: “Segue o som” 

 

Objetivo: Trabalhar:  

 Concentração. 

 

Descrição: 

 O grupo encontra-se de olhos fechados.  

Sempre que ouve um som dirige, de olhos fechados, o seu corpo para o lado de onde 

provem o som. 

 

“Dicção” 

Objetivo: Trabalhar: 

 Melhorar a dicção 

 

Descrição: 

 O quadro de giz é dividido em quatro partes e nelas é escrita a frase “Guerra e Paz” 

de forma diferente (- variação entre letras maiúsculas e minúsculas). Os alunos têm 

de ler essa frase com diferentes entoações – as letras maiúsculas projetando a voz, as 

letras minúsculas a sussurrar e vice – versa; a chorar, a rir, a gaguejar, dizendo de 

forma lenta e de forma rápida, etc. 
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guerra e paz 

 

GUERRA e paz 

 

GUERRA e PAZ 
guerra e PAZ 

 

 

 É distribuído ao grupo diferentes “trava-línguas” para que possam treinar a dicção.  

 

 TRAVA – LÍNGUAS 

 

O sabiá não sabia que o sábio sabia que o sabiá não sabia assobiar. 

 

 

A aranha arranha a rã.  

A rã arranha a aranha.  

Nem a aranha arranha a rã.  

Nem a rã arranha a aranha. 

 

 

O doce perguntou ao doce 

Qual é o doce mais doce 

Que o doce de batata-doce. 

O doce respondeu ao doce 

Que o doce mais doce que 

O doce de batata-doce 

É o doce de doce de batata-doce. 

 

Fig. 4- Exercício  
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Frases alternadas de textos escritos pelos alunos sobre o Natal 

 

“Os nomes de todos os que já passaram na minha vida...” 

“Os meus amigos humildes e os e meus amigos mais importantes...” 

“Para que possamos viver sempre o amor...” 

“É que o menino não sabe o porquê, a razão...” 

“Isto cheira-me a preguiça...” 

“Era uma vez o Pedro Bem, que tudo tinha e agora nada tem” 

“Cheira-se no ar aquele ambiente estranho...”  

“O menino insiste em nascer...” 

“Era suposto o estábulo estar vazio...” 

“A cidade suspira de alívio....” 

“Estende a mão a quem passa....” 

“Quem não gosta de receber prendas no sapatinho na noite de Natal?....” 

“Já é a segunda vez que te escrevo e da primeira não fui bem sucedido...” 

“Ou eu me engano, ou tu também andas mal de finanças....” 

“Se realmente és Pai Natal, é porque és pai de alguém....” 

 

“Cadeiras do improviso” 

Objetivo: Trabalhar: 

 Improviso  

 

Descrição: Estão quatro cadeiras no centro da sala. Nelas os alunos terão de transmitir a 

sensação de: 

1ª - frio 

2ª - “pega - monstros” (colados) 

3ª - choques elétricos 

4ª - sensação / emoção à escolha 

“Frases imprevisíveis” 
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Objetivo: Trabalhar: 

 Improvisação 

 

Descrição: 

 Estão diversos papéis em cima de uma mesa virados para baixo. Cada papel contém 

uma frase retirada dos textos que os alunos trouxeram sobre o Natal.  

O aluno pega num papel e começa a improvisar e criar uma ação / história a partir 

dessa frase. 

 

 

4.2.1. Análise reflexiva da aula -27 de Outubro 

 

Pontos Fortes: A grande variedade de exercícios deixou os alunos unidos do 

início ao fim da aula. 

Pontos fracos: Tivemos a noção que haviam grandes problemas de dicção e 

também de audição nos alunos e que existia muito receio em improvisar porque 

não queriam passar ao ridículo.  

Recomendações de melhoria: Devemos conhecer bem os alunos e perceber se 

alguns deles tem problemas de dicção ou neste tipo de trabalho surdez que os 

faça ter vergonha de trabalhar em grupo. 
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4.3. Planificação da aula- 2 de Fevereiro  

  

 Aquecimento  

 “Comparação e opostos “ 

 -Improvisação, Movimento  

 Os alunos terão de andar de um lado da sala ao outro, tão devagar que não de 

para perceber os seus movimentos, tendo a noção do seu corpo. 

Em grupos de 2,ao chegar ao palco, terão de recorrer à mimica ou a curtos improvisos. 

Fig. 5- Exercício 1 “O silêncio é frágil”. 

 

-Reconhecimento sensorial, autoavaliação, concentração  

Cada membro terá de se sentar de olhos fechados. 

O animador pede silêncio total, ninguém contacta com mais ninguém. 

O grupo tem de perceber o silêncio e a tranquilidade existentes na sala. 

 

Cada um pensa numa exclamação (comos e fosse um grito) capaz de rasgar o 

silêncio. 

O professor toca no aluno e ele terá de sair do seu lugar e gritar a sua palavra e 

quando voltar ao sítio e houver novamente silêncio, toca na pessoa seguinte. 

Situação 

Jogar às cartas   Velhos/jovens 

Fazer compras Ricos/pobres 

Escrever cartas Pessoa séria /tonta 

Andar na rua Motorista/peão 

No ginásio Fortes/Fracos 

Escola  Professor/aluno 

Trabalho Trabalhadores/preguiçosos 

Prisão Polícia/ladrão 
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“E.D.P” Experiência de desdobramento em profundidade  

-Fortalecer a confiança, conhecimento mútuo, auto revelação. 

Cada um tem de falar de si, durante 3 minutos. 

 

“Exercício de Autoconfiança” 

Cada um escreve uma coisa que não gosta em si. Enquanto isso os outros 

escrevem uma coisa positiva ou o que mais gostam na outra pessoa. 

 

“Círculo do Riso” 

Os participantes dispõem-se num círculo aberto. É escolhido um elemento para ir ao 

centro fazer os outros rir. Esse elemento não pode tocar nos outros mas pode utilizar 

a área do centro. 

Quem se rir, vai ter de substituir o outro. 

 

 

4.3.1. Analise Reflexiva da aula- 2 de Fevereiro 

 

Pontos fracos: Não existiram pontos fracos a apresentar nesta aula. 

Pontos fortes: Os alunos sentem-se mais à vontade com a improvisação e com a 

mudança de papéis mesmo que esta mudança seja interpretar uma personagem 

de outro sexo. 

Recomendações de melhoria: É necessário deixar todos os alunos à vontade e se 

expressar consoante as suas capacidades depois de estes estarem à vontade 

começar a moldar ao que pretendemos. 
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4.4. PLANIFICAÇÕES DE AULA 

 

Neste ponto estão várias planificações de aulas lecionadas no Horário obrigatório, todos 

os ensaios e aulas extra não constam nestas planificações. 

Na primeira parte foram realizados jogos e dinâmicas e grupo e terminamos o ano com 

uma apresentação na festa de Natal onde os textos eram escritos ou pelos os alunos ou 

textos de Natal preferidos dos alunos. 

Na segunda parte do ano letivo continuamos com as dinâmicas de grupo e o trabalho 

final foi uma comédia “TOC TOC” de Laurent Baffie. 

 

4.4.1. Planificação 1 

 

Apresentação  

Preenchimento da Ficha de Aluno  

Aquecimento corporal  

(A aula inicia com um pequeno aquecimento corporal para que o corpo fique mais apto 

e predisponível a receber os exercícios seguintes.) 

 

4.4.2. Planificação 2 

 

Aquecimento corporal  

(A aula inicia com um pequeno aquecimento corporal para que o corpo fique mais ágil e 

disponível a receber os exercícios seguintes.) 

 Exercícios 

“Passar o nome” 

Objetivo  
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   Trabalhar: 

 Concentração 

 Olhar 

 Passar a ação  

 Nomes 

 Intenção 

 

Descrição  

 O grupo coloca-se em círculo na sala. 

Um aluno olha para o colega que se encontra ao seu lado direito – contacto visual – 

(obrigatório), depois deste contacto ser estabelecido, diz o seu nome.  

O colega que recebeu a informação faz o mesmo processo e “passa o nome” à 

pessoa seguinte. 

(*Este exercício pode ser executado nos dois sentidos.) 

Variantes  

 Projeção de voz 

Um aluno diz “alto” o seu nome, o seguinte já diz “baixinho”. 

 Intenções 

Os alunos dizem o seu nome com diferentes intenções: Interrogação, afirmação, 

exclamação, a rir, a chorar, alegres, tristes, a espirrar, entre outros. 

 

“Passar o nome, passar a Bola” 

Objetivo Trabalhar: 

 Concentração 

 Olhar 

 Passar a ação  

 Nomes 

 Intenção 

 Movimento 

 Motricidade grossa 

 

Descrição: 
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 Introdução de um objeto – bola 

Um aluno olha para um colega que se encontra no círculo – contacto visual – diz o seu 

nome, depois diz o nome do colega, e passa a bola.Se criarem vícios (de passar a bola 

sempre às mesmas pessoas) trocam-se os lugar na roda. 

(* Este exercício pode ser executado com duas ou mais bolas.) 

 

“Rainha Manda” 

Objetivo Trabalhar:  

 Concentração 

 Coordenação 

 Espírito de Equipa 

 

Descrição: 

 O grupo caminha/circula pela sala.  

À medida caminha recebe “ordens” que tem que cumprir, sempre que se diz: 

 

“A Rainha Manda” 

Saltar; Fazer cócegas ao “aluno x“; tocar numa cor; fazer caretas “aluno x“; dar um 

abraço ao colega mais próximo; cantar; entre outros. 

(* Nesta dinâmica, pode-se dar as ordens sem dizer “Rainha manda” para ver como o 

grupo reage. Se o grupo cumprir a ordem, tem de se frisar que só executam a “ordem” 

após ouvirem a expressão “Rainha manda”) 

 

“Deslocação no Espaço” 

Objetivo: Trabalhar: 

 Exploração do Espaço 

 Equilíbrio do palco 

 Intenção de deslocação 
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Descrição: 

 O grupo caminha/circula pela sala.  

Enquanto caminha é-lhe induzida a preocupação da ocupação dos espaços vazios. ( - 

equilíbrio de espaço/ palco - )  

Depois é-lhe induzida a intenção de deslocação, para isso, cada pessoa tem de olhar para 

o local onde quer ir, direcionar o seu corpo para esse local e só depois caminhar para lá. 

 

“Nomes”  

Objetivo:  

 Trabalhar memória 

 Concentração 

 Olhar 

 Sentido rítmico (abordar que em teatro também é preciso respeitar o ritmo da 

peça. Se dizermos as deixas a correr, o público não vai perceber o que estamos a 

dizer. Fomentar que o ritmo e as pausas são importantes.) 

 

Descrição: 

O grupo encontra-se em círculo.  

Cada aluno vai dizer o nome dos restantes colegas respeitando um ritmo que é marcado 

pelo estalar dos dedos (do professor/ estagiário) 

 

“Comunicar com o olhar” 

 

Objetivo:  

 Trabalhar a direção do olhar 

 Comunicação visual 

 Trabalho de equipa 

 

Descrição: 

O grupo caminha ao longo do espaço, assim que ouve uma palma – para – e, em 

conjunto, olham para uma determinada pessoa e juntam-se a ela. 
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4.4.3. Planificação 3 

 

Aquecimento corporal  

(A aula inicia com um pequeno aquecimento corporal para que o corpo fique mais apto 

e predisponível a receber os exercícios seguintes.) 

 Exercícios 

“Identificar as diferenças” 

Objetivo : Trabalhar: 

 Imaginação 

 Improvisação 

 Ação/ Desconstrução da ação 

 Concentração 

 Memória 

 

Descrição:  

 A turma é dividida em vários grupos de 3 elementos. O exercício é executado por 

um grupo de cada vez, sendo que os restantes saem da sala para que o grupo 

escolhido dar início ao exercício. 

Os elementos que ficam na sala, pensam (individualmente) numa ação e 

representam-na numa forma estática.  

Assim que estiverem prontos, os outros grupos entram na sala e, em silêncio, 

observam as ações que os colegas estão a fazer. Têm 10 – 20 segundos para o fazer. 

Depois da observação saem da sala e, o grupo que está a realizar o exercício, muda a 

ação, a disposição na sala e troca de adereços. 

Os outros regressam à sala e tentam identificar as diferenças a nível de ação (“antes 

e depois”), de disposição na sala, e de troca de adereços. 

Variante:  

 Este exercício não precisa necessariamente de ser realizado assim, pode ser 

simplificado. 

Ou seja, pode ser realizado com o objetivo de identificar: as ações, as trocas de lugar 

(disposição), e as trocas de adereços, individualmente 



63 
 

“Música e Objeto” 

Objetivo: 

Trabalhar: 

 Coordenação 

 Ritmo 

 Concentração 

 Dinâmica de grupo 

 

Descrição: 

 O grupo está disposto em círculo - cada um tem um objeto à sua frente.  

 Decidem uma música para cantar 

 Tem de passar o objeto ao colega do lado ao ritmo da música. 

 

Variante: 

Vários grupos (a fazer o mesmo exercício) e depois vai-se trocando os elementos 

Observações: 

Pedir uma palavra sobre o NATAL. 

Os exercícios em circulo só se executam depois de toda a gente adotar a postura neutra e 

de a sala se encontrar em silêncio 

 

 

4.4.4. Planificação 4 

Aquecimento  

Objetivo: 

Trabalhar: 

 Aquecimento do corpo 

 (movimentos circulares) 

 Trabalhar o toque 

 Desmistificar e excluir “o pudor com o outro” 
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Descrição: 

 A aula inicia com um pequeno aquecimento corporal.  

Dois a dois, fazem movimentos circulares pelo corpo do colega para estabelecer o 

contacto com o outro, para que o corpo fique mais apto e predisponível a receber os 

exercícios seguintes. 

 

Exercícios “Identificar e Deslocar” 

Objetivo: Trabalhar: 

 Olhar 

 Passar a ação  

 Intenção 

 Fazer com que o jogo ganhe um ritmo progressivo. 

 

Descrição:  

 O grupo coloca-se em círculo na sala. 

Um aluno olha um colega – contacto visual – (obrigatório), depois deste contacto ser 

estabelecido, diz o nome do colega.  

Se este colega der aprovação, o aluno avança e ocupa o lugar dele.  

Quem dá a aprovação tem de rapidamente pedir aprovação a outro colega (seguindo as 

regras) de modo a deixar o seu lugar vago antes de o colega o ocupar. 

 

“Passar o nome, passar a Bola” 

Objetivo: Trabalhar: 

 Concentração 

 Olhar 

 Passar a ação  

 Nomes 

 Intenção 

 Movimento 

 Motricidade grossa 
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Descrição: 

 Introdução de um objeto – bola 

Um aluno olha para um colega que se encontra no círculo – contacto visual – diz o 

seu nome, depois diz o nome do colega, e passa a bola. 

 Introdução de uma segunda bola 

O exercício procede-se da mesma forma a única diferença é que, como o exercício 

ganha outro ritmo, os alunos apenas olham e dizem o nome da pessoa a quem 

querem passar a bola. 

*Se criarem vícios (de passar a bola sempre às mesmas pessoas) trocam-se os lugar na roda. 

 

“Quem matou o Rei João” 

Objetivo: Trabalhar: 

 Dinâmica de grupo  

 Concentração 

 Coordenação de grupo 

 Passar a ação  

 

Descrição: 

 Ao som de música (com diferentes ritmos) o grupo caminha ao longo do espaço. 

Assim que a música pára o grupo fica em “freeze” (em modo estático). 

Através do olhar, têm de se coordenar e apenas 3 elementos dizem, à vez: 

          “Quem matou o Rei João?”   “Eu não fui!”   “Então quem foi?” 

 

“Manipulação do Objeto” 

Objetivo: 

Trabalhar: 

 Improvisação 

 Concentração 

 Imaginação 

 Capacidade de improviso 

 Ação/reação 
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Descrição: 

 Está um objeto (uma bola) exposto no centro da sala. Cada aluno tem de se dirigir 

ao centro, pegar nesse objeto e atribuir-lhe uma outra função. 

 

(Exemplo: Borracha – imaginar que é um sabonete. Bola – imaginar que é um queijo.) 

 

(Este exercício pode ser executado com vários objetos, em vez de estar apenas um no 

centro).Neste exercício não há pausas. Assim que um elemento acaba de executar o 

exercício logo outro tem de se dirigir ao centro. Esta caraterística serve para testar o 

sentido de resposta dos alunos à situação. 

 

Variante: 

 A turma é dividida em grupos de 2 elementos. 

À vez, cada grupo escolhe um objeto, atribuem-lhe uma outra função e criam uma 

ação (com princípio, meio e fim). 

 

4.4.5. Planificação 5 

 

Aquecimento:  

Objetivo: 

Aquecimento de corpo e de Voz (sons) 

Descrição: 

A aula inicia com um pequeno aquecimento corporal e com um aquecimento de voz. 

 

Exercícios: 

 

“Segue o som” 

 

Objetivo:  

Trabalhar:  

 Concentração 
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Descrição: 

 O grupo encontra-se de olhos fechados.  

Sempre que ouve um som dirige, de olhos fechados, o seu corpo para o lado de onde 

provem o som. 

 

“Dicção” 

Objetivo:  Trabalhar: 

 Melhorar a dicção 

 

Descrição: 

 O quadro de giz é dividido em quatro partes e nelas é escrita a frase “Guerra e Paz” 

de forma diferente (- variação entre letras maiúsculas e minúsculas). Os alunos têm 

de ler essa frase com diferentes entoações – as letras maiúsculas projetando a voz, as 

letras minúsculas a sussurrar e vice – versa; a chorar, a rir, a gaguejar, dizendo de 

forma lenta e de forma rápida, etc. 

 

 

guerra e paz 

 

GUERRA e paz 

GUERRA e 

PAZ 
guerra e PAZ 

 

 É distribuído ao grupo diferentes “trava-línguas” para que possam treinar a dicção.  
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 TRAVA – LÍNGUAS 

 

O sabiá não sabia que o sábio sabia que o sabiá não sabia assobiar. 

 

 

A aranha arranha a rã.  

A rã arranha a aranha.  

Nem a aranha arranha a rã.  

Nem a rã arranha a aranha. 

 

 

O doce perguntou ao doce 

Qual é o doce mais doce 

Que o doce de batata-doce. 

O doce respondeu ao doce 

Que o doce mais doce que 

O doce de batata-doce 

É o doce de doce de batata-doce. 

 

 

Frases alternadas de textos escritos pelos alunos sobre o Natal 

 

“Os nomes de todos os que já passaram na minha vida...” 

“Os meus amigos humildes e os e meus amigos mais importantes...” 

“Para que possamos viver sempre o amor...” 

“É que o menino não sabe o porquê, a razão...” 

“Isto cheira-me a preguiça...” 

“Era uma vez o Pedro Bem, que tudo tinha e agora nada tem” 

“Cheira-se no ar aquele ambiente estranho...”  

“O menino insiste em nascer...” 

“Era suposto o estábulo estar vazio...” 

“A cidade suspira de alívio....” 

“Estende a mão a quem passa....” 

“Quem não gosta de receber prendas no sapatinho na noite de Natal?....” 

“Já é a segunda vez que te escrevo e da primeira não fui bem sucedido...” 

“Ou eu me engano, ou tu também andas mal de finanças....” 

“Se realmente és Pai Natal, é porque és pai de alguém....” 
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“Cadeiras do improviso” 

Objetivo: 

Trabalhar: 

 Improviso  

 

Descrição: 

 Estão quatro cadeiras no centro da sala. Nelas os alunos terão de transmitir a 

sensação de: 

 

1ª - frio 

2ª - “pega - monstros” (colados) 

3ª - choques elétricos 

4ª - sensação / emoção à escolha 

 

“Frases imprevisíveis” 

Objetivo: Trabalhar: 

 improvisação 

 

Descrição: Estão diversos papéis em cima de uma mesa virados para baixo. Cada papel 

contem uma frase retirada dos textos que os alunos trouxeram sobre o Natal. O aluno 

pega num papel e começa a improvisar e criar uma ação / história a partir dessa frase. 

 

4.4.6. Planificação 6 

Aquecimento  

Aquecimento do corpo 

 A aula inicia com um pequeno aquecimento corporal para que o corpo fique mais 

apto e predisponível a receber os exercícios seguintes. 
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Exploração de espaço 

 freeze e caminhar 

 

Inicio dos Ensaios para a Peça de Natal : “Natal Para Todos” 

 

Autos de natal (cena inicial) 

1 pessoa a dizer o texto o resto a reagir 

 

Exploração Corporal 

 o grupo caminha pela sala e vai explorando os seus movimentos com a intenção de 

ser uma árvore. (como ela se movimenta, quais são os seus ramos, as raízes...) 

 

Poema “Árvore de Natal” 

Objetivo:  

 Uma pessoa lê o texto e o resto do grupo constrói fisicamente a árvore. 

A pessoa, quando diz a último verso do poema, completa a árvore sendo a estrela. 

 

Variante: 

Cada pessoa diz uma frase do poema e coloca-se na sua posição para que no fim haja 

em palco uma árvore de Natal. 

 

Exploração do texto  

“Carta ao Pai Natal” 

Objetivo: 

 1 pessoa a escrever a carta vários pais natal 

 

Variante: 

 1 pessoa a escrever a carta eletrónica 

 1 pai natal a reagir noutro pc. 
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4.4.7. Planificação 7 

 

Visualização da Peça “Natal para Todos” 

Breve análise da Peça de Natal 

Ideias a trabalhar no Segundo semestre: 

-FITAP 

-Escolas e Lares 

-Performances com mais movimento e corpo 

 

4.4.8. Planificação 8 

 

Aquecimento 

Objetivo: 

 Aquecimento de corpo  

Variante: 

Massajar o corpo  

Caminhar com as variantes (stop, palma, abraço) 

 

 Aquecimento da Voz 

Variante: 

Aba,Eba,Iba… 

Respiração com diafragma  

 

 Dicção  

Trava línguas  



72 
 

Exercícios: 

Os alunos movimentam-se consoante o que sentem e a música transmite. 

Seguidamente escreviam duas palavras do que sentem a ouvir aquelas músicas e por fim 

construir um texto com elas. 

Músicas: Grândola Morena de Zeca Afonso e Depois do Adeus de Paulo Carvalho  

Objetivo: Criar um texto para futura performance final sobre o 25 de Abril/ Liberdade 

de expressão, emancipação da mulher. 

 

4.4.9. Planificação 9 

 

Aquecimento: 

“Caminhar em Progressão “ 

  Olá – abraço- escolher camisola –camisola e calças. 

 

Andar mais próximo ou mais afastado da camisola ou das calças que escolheu. 

 

Exercícios:  

“Personagem em situações “ 

  

 

 

 

  

 

 

Igreja 

Festa  Campo de 

Batalha  

Estação de Comboios 
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Objetivo: 

Improvisar 

Trabalhar e explorar a personagem no tempo e espaço. 

Cruzar personagens e conseguir um discurso fluente. 

Alunos Personagem 

Morais Bailarina 

Rogério Princesa 

Luís Peixeira 

Leonor Chefe de cozinha 

Milita Cusca 

Amelita Mendiga 

Isilda Bêbada 

Lurdes Modelo 

Deolinda Padre 

Noémia Jogador de Futebol 

Guiomar Bailarina 

 

(Apressado, molengão, aos saltos, com frio/calor, com sono, assustado, com os braços 

pesados) 

 

4.4.10. Planificação 10 

 

Aquecimento 

Corporal: Tocar nos cantos da sala, sentar-se duas vezes na cadeira, abraçar 5 colegas, 

abrir e fechar a porta (1 x),fazer uma expressão de alegria, fazer uma expressão de 

tristeza, dizer o nome completo e alto. 
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Exercícios 

“Pontos de concentração” 

Lista de improvisos, seguindo um padrão real ou imaginário: 

 

Pisar pedras 

Andar com copos ou taças cheias  

Atravessar um campo de minas na escuridão  

Meter uma cobra venenosa numa caixa  

Construir um castelo de cartas   

 

Textos de dicção 

(Grupos de 2 ou 3 pessoas)  

Podem inventar uma história, cenário e trabalhar o texto; 

Trabalham o papel de encenador e ator. 

 

“o leitor improvisado” 

Finalidade: Imaginação, divertimento, situações dramáticas. 

 O animador escolhe um texto qualquer, vulgar ou não. Cada aluno deve assumir o 

papel de um determinado Tipo de leitor. 

Estilo locutor num jogo de futebol 

Estilo contar uma história para crianças 

Autoridade a lêr um discurso  

Cheio de reticências e insinuações 

Sacerdote a pregar 

Vendedor  

 

4.4.11. Planificação 11 

 

Aquecimento  

“Comparação e opostos “ 

-Improvisação, Movimento  
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Os alunos terão de andar de um lado da sala ao outro, tão devagar que não de para 

perceber os seus movimentos, tendo a noção do seu corpo. 

Em grupos de 2,ao chegar ao palco, terão de recorrer à mimica ou a curtos improvisos. 

Situação Quem 

Jogar às cartas   Velhos/jovens 

Fazer compras Ricos/pobres 

Escrever cartas Pessoa séria /tonta 

Andar na rua Motorista/peão 

No ginásio Fortes/Fracos 

Escola  Professor/aluno 

Trabalho Trabalhadores/preguiçosos 

Prisão Polícia/ladrão 

 

“O silêncio é frágil” 

-Reconhecimento sensorial, autoavaliação, concentração  

Cada membro terá de se sentar de olhos fechados. 

O animador pede silêncio total, ninguém contacta com mais ninguém. 

O grupo tem de perceber o silêncio e a tranquilidade existentes na sala. 

 

 Cada 

um pensa numa exclamação (comos e fosse um grito) capaz de rasgar o silêncio. 

O professor toca no aluno e ele terá de sair do seu lugar e gritar a sua palavra e 

quando voltar ao sitio e houver novamente silêncio, toca na pessoa seguinte. 

 

“E.D.P” Experiência de desdobramento em profundidade  

-Fortalecer a confiança, conhecimento mútuo, auto revelação. 

Cada um tem de falar de si, durante 3 minutos. 
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“Exercício de Autoconfiança” 

Cada um escreve uma coisa que não gosta em si. Enquanto isso os outros 

escrevem uma coisa positiva ou o que mais gostam na outra pessoa. 

 

 

“Círculo do Riso” 

Os participantes dispõem-se num círculo aberto. É escolhido um elemento para 

ir ao centro fazer os outros rir. Esse elemento não pode tocar nos outros mas 

pode utilizar a área do centro. 

Quem se rir, vai ter de substituir o outro. 

 

4.4.12. Planificação 12 

  

Decoração e Animação da Festa de Carnaval da Universidade Sénior 

 

4.4.13. Planificação 13 

 

 “Emoções “ 

Reconhecimento emocional, desenvolvimento de valores 

O animador pede ao grupo para caracterizar determinadas sensações ou emoções. 

Dor,prazer,desprezo,cansaço.honra,medo,ódio,impaciência,divertimento,desprtazer,adm

iração,indiferença,triunfo,perda,excitação, alívio, susto, ódio, degradação, alarme, 

preocupação, vergonha. 

Variantes: Estas posições podem ser incorporadas em posição de estátua ou em 

movimento. Por vezes é melhor optar pelo, movimento pois o animador em qualquer 

altura o poderá “congelar”. 

Leitura da Peça Toc-Toc de Laurent Baffie  
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4.4.14. Planificação 14 

 

Cortes e leitura interpretativa da peça Toc-Toc. 

Casting para personagens. 

 

4.4.15. Planificação 15 

 

Escolha definitiva das personagens. 

Leitura interpretativa da peça Toc-Toc 

 

4.4.16. Planificação 16 

 

 Leitura interpretativa da Peça TOC-TOC. 

 

4.4.17. Planificação 17 

 

 Ensaios da Peça Toc-Toc. 

 

4.4.18. Planificação 18 

 

Ensaios da Peça TOC-TOC. 

Decisão do Cenário. 
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Cenário Outros objetos de cena 

Mesa 1 – Universidade Sénior  Jarra de flores 

Mesa 2 – Universidade Sénior Jarra de água  

Bengaleiro – Universidade Sénior Copos 

Cadeiras e Bancos – Universidade Sénior Livros  

Estantes dos Livros – Universidade Sénior Revistas  

 

 

4.4.19. Planificação 19 

 

Ensaios da peça Toc-Toc de Laurent Baffie  

Decisão de figurinos. 
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Personagem Figurinos 

Fred Calças, camisa, suspensórios, sapatos, óculos; Mala com uma capa e folhas 

Camilo Calças de fato de treino, t-shirt com números; Cartão com contacto 

Branca Toda de Branco. Mala que se destaque, pano, luvas, sabão de cor e toalhitas 

Maria  Saia, camisa, casaco de algodão (tons de preto).Terço, mala, chaves de casa 

Pep Calças, t-shirt ou camisa sem riscas 

Lili Calças, camisa/camisola de uma cor viva, salto alto 

Assistente  Roupa normal e bata branca 

 

4.4.20. Planificação 20 

 Ensaios da peça Toc-Toc de Laurent Baffie. 

 

4.4.22. Planificação 22 

 Ensaio da peça Toc-Toc. 

 

4.4.23. Planificação 23 

 

“Questionário de Stanislavsky” 

Este exercício é muito completo para a criação da história de um personagem. Usa-se 

como base uma versão da criação da personagem e construção da História de 

Stanislavsky. Para cada pergunta responde-se com as características da personagem que 

podem ser revelações que aparecem no texto teatral ou ser completamente inventadas. 

Para se perceber melhor como fazê-lo , basta aplicar este questionário a nós próprios e 

responder com a nossa vivência.  
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“Quem sou eu?” – Quais são as minhas características internas e as externas; O que fiz 

durante a minha vida; 

 

“Onde estou?”-O meu comportamento é condicionado por onde estou no mundo e pelas 

suas características especificas- pais, cidade; é condicionado se estou no exterior-verão, 

inverno, calor, chuva; ou se estou no interior- bar, café, casa, igreja, etc. 

 

“Quando é que se passa a ação”- O meu comportamento é influenciado pelo período 

histórico que eu vivo, tal como as minhas roupas podem condicionar os movimentos. 

 

“Quais são os meus objetivos na situação específica da ação”- O meu comportamento é 

moldado por aquilo por aquilo que quero atingir na ação concreta. 

 

“Como tento cumprir os meus objetivos?” Os meus comportamentos revelam, nas suas 

ações e palavras, as motivações para os objetivos- motivação maior.  

 

“Quais sãos os obstáculos aos meus objetivos?”- podem ser obstáculos internos como 

dúvidas, inseguranças e podem ser externos como a ação de outros. 

 

“Qual é o efeito que provoco nos outros?-Qual o efeito que provocam em mim? Qual é 

o efeito que provoco no desenvolvimento da História?” 

 

Pode usar-se este método para a criação de um personagem quando se prepara i,a peça 

teatral mas igualmente como exercício de apresentação de uma personagem totalmente 

inventada. Igualmente é uma técnica poderosa de autoconhecimento sobretudo pela 

contextualização e análise de “fora” que surge automaticamente acerca de quem somos, 

de onde vimos e para onde vamos. 

 



81 
 

Aluno: Morais  Personagem: Camilo  

Idade  54 

Onde Mora Vila Real 

Estado civil  Casado  

Filhos 2 

Profissão Taxista  

Ligações com outras pessoas   Muitos amigos 

Transtorno obsessivo compulsivo e desde 

quando se manifestou  

Aritmomania, desde que se lembra 

Observação: Taxista que recebe bem, implica com a Maria na peça. 

 

 

Aluno: Lurdes Personagem: Pep 

Idade  40 anos 

Onde Mora Vila Real 

Estado civil  Solteiro 

Filhos - 

Profissão Design de jogos de vídeo  

Ligações com outras pessoas   Não tem muitos amigos  

Transtorno obsessivo compulsivo e desde 

quando se manifestou  

Medo de pisar linhas, manifestou-se desde a 

adolescência  

Observação: Mora sozinho, não sabe o nome específico da doença e não veste nada com 

linhas.  
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Aluno: Lurdes  Personagem: Branca 

Idade  40 anos 

Onde Mora S. Tomé de Quartejo 

Estado civil  Solteiro 

Filhos - 

Profissão Assistente de Laboratório  

Ligações com outras pessoas   Alguns amigos 

Transtorno obsessivo compulsivo e desde 

quando se manifestou  

Hipocondria, aumentou nos últimos 20 anos  

Observação: Não tem filhos, usa luvas no trabalho, anda sempre com artigos de limpeza, não 

tem animais de estimação. 

 

Aluno: Amélia  Personagem: Fred (Alfredo) 

Idade  73 

Onde Mora Não tem uma morada fixa 

Estado civil  Solteiro 

Filhos - 

Profissão  Médico  

Ligações com outras pessoas   Tem alguns amigos  

Transtorno obsessivo compulsivo e desde 

quando se manifestou  

Síndrome de Tourette, desde os 11 anos  

Observação: Passa muito tempo na Inglaterra onde fez o seu curso de Medicina, tirou um 

curso no instituto de línguas. 
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Aluno: Isilda  Personagem: Maria  

Idade  75  

Onde Mora Lordelo 

Estado civil  Viúva 

Filhos 1 

Profissão Doméstica  

Ligações com outras pessoas   Não tem muitos amigos 

Transtorno obsessivo compulsivo e desde 

quando se manifestou  

Verificar várias vezes a luz, o gás e a água  

Observação: tem a 4º classe, gosta muito de rezar e isso aumentou desde que ficou viúva, 

veste essencialmente o preto. O único filho que tem encontra-se no estrangeiro  

 

Aluno: Rogério Personagem: Maria Albertina  

Idade  48  

Onde Mora Transmontana 

Estado civil  Casada 

Filhos 2 

Profissão Assistente do médico  

Ligações com outras pessoas   Muitos amigos 

Observação: Acompanha o doutor nas suas consultas fora de Portugal, sabe 4 línguas, tem 

uma boa relação com o marido mesmo passando imenso tempo o médico e das suas longas 

estadias fora de casa, e nunca se sentiu atraída pelo doutor. 

 

PLANIFICAÇÃO 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30. 

Ensaios da peça Toc-Toc. 
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5- REFLEXÃO GERAL SOBRE AS AULAS DE RESPONSABILIZAÇÃO  

 

A organização das aulas dadas na Universidade Sénior foi elaborada através de 

planificações previamente estabelecidas. Para cada aula foram selecionados conteúdos e 

exercícios mais relevantes, estabelecendo ligações com os interesses dos alunos e das 

apresentações finais a cada semestre tudo estava interligado. 

Houve uma distribuição devido à carga horário disponível, contudo para além do 

nosso horário previsto muitas das vezes trabalhávamos com eles duas vezes por semana 

e na aproximação das apresentações muitas das vezes ensaiávamos todos os dias 

incluindo feriados. 

A grande maioria dos alunos frequenta a Universidade Sénior para ocupar os 

seus tempos livres e muitas das vezes não estão dispostos à mudança e coisas novas. 

Assim sendo, procurou-se selecionar atividades e exercícios que os motivassem 

e estimulassem os alunos. Respeitando as suas aptidões físicas, mas não deixando a 

inovação e criatividade de lado. 
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CONCLUSÃO  

 

Neste capítulo pretendi caraterizar o contexto da prática educativa e as escolhas 

e melhores decisões no decorrer do estágio. 

Neste capítulo foi feita uma caracterização da cidade de Vila Real e da 

Universidade Sénior/ Centro cultural, uma vez que a parte prática da unidade curricular 

Estágio foi realizada nessa instituição. 

De seguida foi feita uma caracterização da turma e do espaço.  

Relativamente à prática educativa foi decidido abordar a questão da planificação 

devido ao seu papel fundamental no decorrer da aula. 
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CONCLUSÕES GERAIS E PERSPETIVAS FUTURAS 

 

As expressões artísticas nem sempre são entendidas como um recurso útil no 

desenvolvimento e aprendizagem nas crianças, jovens e adolescentes. Muitas das vezes 

estas áreas são rejeitadas pois são vistas como um passatempo, diversão e incompatível 

com a seriedade de algumas instituições e estudos a serem realizados pelos alunos. 

Na realidade as expressões artísticas (dança, teatro, musica) estão cada vez mais 

presentes na nossa sociedade e no nosso dia-a-dia. Através delas conseguimos 

comunicar e transmitir sentimentos, emoções e história. 

Através da minha pesquisa constatei que no interior de Portugal são poucas as 

escolas que apostas nas Unidades Extracurriculares com disciplinas como as Expressões 

seja ela plástica, dramática e teatral, existe uma maior aposta no Inglês e ocupações de 

estudo direcionadas aos exames e outras avaliações. Os grandes centros como Porto e 

Lisboa existem várias opções de Unidades Extracurriculares como espaços direcionados 

para as artes. 

Inicialmente realizei uma pesquisa sobre as expressões artísticas e a influência 

que estas tinham no nosso dia-a-dia e que muitas das vezes não nos apercebemos que 

elas existem e que conseguem mudar a nossa postura com o mundo. Seguidamente 

centrei-me no impacto que tinha na terceira idade e descobri coisas fantásticas desde a 

primeira aula que lecionei na Universidade Sénior, pois dito pelos alunos eram a turma 

onde os alunos eram mais próximos uns dos outros e aí tive a certeza que a arte 

consegue ligar as pessoas, tornando-as mais próximas sentindo-se numa “Família”. 

Existiram momentos que foi difícil lidar e adaptar para a terceira idade e fazer 

com que saíssem da sua rotina, do clássico e do que estavam habituados e levá-los a 

uma sociedade atual o que inicialmente pareceu difícil, terminou com idosos mais 

jovens que nunca e à espera de mais coisas que os ponham à prova para mostrar que 

“velhos são os trapos”. 
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ANEXO I 
“NATAL PARA TODOS” 
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CENA I 

 

(os atores encontram-se parados em palco, quando se inicia o texto começam a andar de 

um lado para o outro com objetos nas mãos. Um ator encontra-se junto a embrulho 

gigante) 

 

Já começou o Natal! As ruas e as montras estão decoradas, os catálogos de compras 

multiplicam-se, fazem-se listas, planos, combinações. 

Este ano é outra vez Natal. Vêm 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! 

 

(Saí alguém dentro do embrulho os atores param novamente e olham para as mãos 

vazias) 

(Afinal,)  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 (Os atores saem de palco e ficam 4 atores em palco) com todas as preparações 

para lhe dar atenção. Temos de decorar ruas e 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. 

 

CENA II 

Cena Luís e Amelinha e Leonor 

A ideia é conjugar os exercícios improvisados das aulas.  

Amelinha está a maquilhar-se. Luís levanta-se da cadeira e vai em direcção a Amelinha 

buscá-la para passear.  
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(Caso desse, o Luís e a Amelinha faziam a entrada de trás, como fizeram no exercício 

da aula. Acho que a Leonor pode aparecer ao mesmo tempo que eles em palco. ela 

própria faz os sons do violino.) 

 

Luís: Natal é uma quadra altamente mágica como todos …. Quem não gosta de receber 

prendas no sapatinho na noite de Natal? Sim até os adultos gostam. Quando pequenino 

ficava a noite sem dormir a espera que o Pai Natal fosse por aquele brinquedo no 

sapatinho tão desejado.  

Hoje é diferente, o Natal tornou-se um pouco mais consumista, Tudo tem para vender. 

(aqui a Leonor fazia um som “esquisito” e o Luís e a Amelinha paravam o que estavam 

a dizer/fazer e olhavam para ela. ela pedia desculpa, e prosseguia a ação) No entanto, 

não deixa de ser uma quadra especial, mágica, onde podemos estar com a nossa família. 

Sim desfrutando o amor, a companhia, enfim tudo o que de mais feliz …. . Natal é todos 

os dias. Sempre que o homem e a mulher querem. No entanto, devemos ser muito 

solidários para com aqueles que sofrem e não tem com quem partilhar esta quadra tão 

especial. 

Amelinha – Oh homem estás praí sempre a tagarelar.. Despacha-te! Ainda tenho 

imensas compras pra fazer!!! 

Luís – (suspira) Pois, pois... (saem) 

(a Leonor fica em palco a “tocar” violino (exagerar/brincar) até que a Amelinha com ar 

de zangada volta atrás e faz com a mão o gesto para acabar de tocar e volta a sair. A 

Leonor pára, agradece para o público e sai) 

Pelo meio do texto do Luís haverá um momento de comédia, alusivo ao consumismo 

que improvisaram na aula, e em que a Leonor aparece a “mimicar” o violino. Os outros 

alunos que não se encontram em cena poderão trautear um som. 

 

CENA III 

-No dia em que os meus olhos de miúdo brilhavam de uma forma especial, a família 

juntava-se na aldeia e cada um sabia as suas tarefas. 
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A lareira enorme, os potes, o bacalhau, o polvo, as batatas, as couves. O cheiro! 

 

-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 dão largas às suas 

diabruras . 

 

-A mesa benzida, a algazarra, boa disposição e aquele calor familiar. Nesta noite 

ninguém se deita, as histórias e as vivências dos mais velhos que escutava com atenção. 

 

-A Maria disse que o Pai Natal não existe e que somos uns totós por acreditar que ele 

realmente existe! Ai, que aborrecido seria se o Pai Natal não existisse! 

 

(Aparece uma pessoa, por detrás dos presentes. os atores vão saindo de palco e fica só 

1) 

Maluquinho - Não,não! O Pai Natal existe sim, qual coca-cola qual quê? 

Foi ele que me deu esta bola bem macia, mas que na realidade não é uma bola! No 

início estava com receio e não sabia o isto fazia realmente mas atirei-a ao ar e 

transformou-se num pássaro e depois numa ave de rapina e depois num avião e foi ai 

que percebi que este brinquedo podia ser tudo o que eu quisesse e comecei a brincar a 

sério com ela e a transformando-a sucessivamente em cão, gato, bicicleta, bola de 

futebol … 

- Com a alma dorida de saudade, relembro Natais belos, já passados em companhia de 

entes tão amados, plenos de ternura e felicidade. 

 

CENA IV 

(cena do jogo das cartas) 

(Entram 4 pessoas em cena e cruzam-se com o Maluquinho que vai a falar sozinho) 
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1 – Olha para ele, cada vez está mais tolinho. 

 

2 – Pois está, todos os dias é isto. (sentam-se. o 1 começa a baralhar as cartas)  

 

3 - Anda por aí a caminhar e a falar sozinho... De ano para ano está cada vez pior, 

coitado.  

 

(o 1 distribui as cartas) 

 

4 – Mas olha anda lá na vida dele. E assim até parece feliz. E nesta época é o que se 

precisa. Alegria!  

 

1 – É, é bem verdade. Isto no Natal... (começa o jogo)   

 

1 – Se for pra fazer guerra, que seja de travesseiro. 

2 – Se for pra ter solidão, que seja só no chuveiro. 

3 – Se for pra perder, que seja apenas o medo. 

4 – Se for pra mentir, que seja só na idade. 

1 – Se for para matar, que seja a saudade. 

 

2 – se for para morrer, que seja de amor. 

3 – Se for pra tirar de alguém, que seja a dor. 

4 – Se for pra ir embora, que seja a tristeza. 

 

1 – Se for pra chorar, que seja de alegria. 
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2 – Se for pra cair, que seja na folia. 

3 – Se for pra bater, que seja um bolo.  

4 – Se for pra roubar, que seja só um beijo. 

1 – Se for pra matar, que seja de desejo.     

(Simulam um zanga e saem de cena.) 

 

 

CENA V 

(Mãe Natal e Pai Natal) 

 

Querido Pai Natal,  

Chamo-me André e tenho 13 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... ...pelo menos 

aqui no meu prédio.  

Sempre que a vizinha do 5.º Dto. faz amor, não há paz na vizinhança. Principalmente 

quando o marido sai em viagem de negócios.  

Nesses dias, se calhar a televisão dela fica avariada, porque está sempre a passar aquele  

anúncio do shampoo Herbal Essences. "Ò ... sim, sim ... siiiim". Bem!  

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.  
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O que eu queria mesmo era uma coisa que vi ontem no Telejornal! Pai Natal, eu queria 

muito que me trouxesses um brinquedo que se chama RPG 7, que é um lança-granadas 

igualzinho aqueles 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 acções e a prenda que me trouxeste foi a 

porcaria de um carro telecomandado comprado aos marroquinos, que se avariou logo no 

primeiro dia.  

Bem, pelo menos sempre deu para aproveitar as pilhas para o vibrador da minha mãe!  

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 desconfortáveis. Deve-lhe doer muito os pés porque leva a noite inteira a 

pedir boleia aos carros que passam ...  

Beijinhos,  

Andrézinho  

 

Pai Natal – Andrezinho, Andrezinho.... 

(Aparece a Mãe Natal, arreliada....) 

 

Mãe Natal- Maldita a hora que me casei contigo, esta altura do ano deixa-me esgotada.  

 

Pai Natal- Ainda vais a tempo de voltar para casa da tua mãe… Por causa dessa tua 

maneira esquisita de falar as crianças queixam-se que ando a entregar os presentes 

errados. Uma criança escreveu “ansia” e tu envias-lhe uma melancia?  
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Mãe Natal (Chora)- Aaaaah não comeces! Sabes perfeitamente que vim de Espanha e 

casei contigo e sabes os verdadeiras motivos??  

Não são os doze meses do ano, as doze passas e não foram os doces, foi porque em 

Portugal não tenho de esperar até janeiro para abrir as prendas…  

 

Pai Natal – Ai, 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 dos teus pais ! 

 

Mãe Natal – Ah desavergonhado! (Sai de cena chateada, mas antes dá um cachaço ao 

Pai Natal) 

 

Pai Natal, fica surpreendido e sai atrás dela. 

 

 

CENA VI 

Ao saírem, as duas personagens, cruzam-se com o “Maluquinho” que reage à situação 

 

Maluquinho – Ui, ui, ui, como isto vai. Se já se viu um homem andar a correr atrás da 

mulher. As mulheres querem-se em casa, na cozinha a trabalhar! Agora este tempos 

modernos... Estes tempos modernos, deixam muito a desejar.. (senta-se na cadeira do 

Pai natal a descansar)  

 

(Começa-se a ouvir som dos sinos de Natal) Olha os sinos... Pois, Já é natal. Já é natal e 

o menino já está quase a nascer hoje (começa a dizer novamente a querer dizer 

alegremente – como já tivesse o discurso gravado na memória - o primeiro texto mas é 

interrompido por vozes...) 
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(todos os outros membros começam a dizer palavras e frases dos seus textos 

relacionadas com o Natal) 

 

(O Maluquinho fica confuso, espantado, não sabe se é realidade, se esta á a sonhar  - 

pode sacar do telemóvel abaná-lo, po-lo ao ouvido e verificar que o som não vem dali) 

(Caí na realidade... Tem o seu momento de lucidez) 

 

Maluquinho – Shiuuuuuuu! Eu sei, eu sei disso tudo.. o natal é ..... Todos me tomam por 

maluquinho, mas isso é o que não sou. Já vi e vivi tanta coisa, que o melhor mesmo é ter 

um sorriso à mão e disfarçar a tristeza... Olha, nem que seja em “maluquice”! 

Mas o Natal... O meu Natal são as pessoas. É, não há Natal sem pessoas!.... Sem 

carinho, sem calor. O Meu Natal é feito daqueles com quem me cruzo na minha 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.  

Porque natal é isto mesmo: amor, é amizade, é partilha. Só isso importa! (pausa) 

(Começa a ficar maluquinho outra vez) É só isso importa,... uma árvore. 

Sai de cena sempre a dizer “uma árvore, uma árvore, uma árvore, uma árvore....” 

 

CENA VII 

(Poema Árvore de Natal) 

 

1: Amelinha Quisera, neste Natal, armar uma árvore dentro do meu coração 

2: Deolinda E nela pendurar em vez de presentes, os nomes de todos os meus amigos. 

3: Leonor Os amigos de longe e de perto. Os antigos e os mais recentes. 

4: Morais Os que vejo a cada dia e os que raramente encontro. Os sempre lembrados e 

os que ás vezes ficam esquecidos. 

5: Noémia Os constantes e os intermitentes. Os das horas difíceis e das horas alegres. 
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6: Belmira Os que sem querer, eu magoei, ou, sem querer me magoaram. 

7: Luís: Aqueles a quem conheço profundamente  

8: Milita: E aqueles que não me são conhecidos, a não ser as aparências. 

9: Isilda: Os que pouco me devem e aqueles a quem muito devo. 

10: Rogério: Meus amigos humildes e meus amigos importantes. 

11: Lurdes: Os nomes de todos os que já passaram pela minha vida. 

(Árvore já está pronta.) 

Noémia: Uma árvore 

TODOS: De raízes muito profundas 

Morais: Para que seus nomes nunca mais sejam arrancados do meu coração. 

TODOS: De ramos muito extensos 

Amelinha: Para que novos nomes vindos de todas as partes, venham juntar-se aos 

existentes. 

TODOS: De sombras muito agradáveis 

Leonor: Para que nossa amizade, seja um aumento de repouso nas lutas da vida. 

(BLACK OUT) 

TODOS:  

 Que o Natal esteja vivo dentro de nós em cada dia do ano 

  Para que possamos viver sempre o amor 

  E a fraternidade.  
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ANEXO II 

Texto da peça TOC TOC 

(Transtorno Obsessivo Compulsivo) de Laurent Baffie 

 



103 
 

Acto I 

 

(A cortina abre, revela uma sala de espera. Nela, estão seis cadeiras e uma mesa. 

Algumas revistas e um ou outro livro. No fundo, uma grande prateleira cheia de 

livros e objetos decorativos. Perto dali, uma lareira. A única cadeira ocupada é de 

FRED, está a organizar vários documentos numa pasta de couro aos seus pés. Fred 

tira da mala um livro de quebra-cabeças. De repente, tem um espasmo, Fred olha 

para o público e lança um gesto obsceno!) 

 

FRED – “Merda” (Fred relaxa e foca-se nas suas palavras cruzadas.)  

 

(Nesse momento chega CAMILO, um cinquentão com fato de treino e sapatilhas, 

um prisioneiro inquieto e com a respiração ofegante.) 
 

CAMILO – (recuperando o fôlego) – Boa tarde. 

 

(Fred cumprimenta-o com um aceno de cabeça.) 
 

CAMILO – Desculpe estar assim ofegante, mas acabei de subir 4 andares! Exatamente 

88 passos em 28 segundos e 73 centésimos. Não está mal para minha idade... Logo eu 

que fico sentado 10 horas por dia no táxi.  

 

FRED – (com um gesto obsceno) – "Ah, Filho da mãe!" 

 

CAMILO – Desculpe? (Pausa) Eu imaginei ou você tentou insultar a minha santa mãe? 

 

FRED – Não, não. Desculpe. Eu não faço de propósito. Eu sou uma simples vítima do 

chamado "síndrome Tourette". (pausa) Sim, sim. Insultos e gestos obscenos lançados às 

pessoas involuntariamente.  

 

CAMILO – (descrente) –Está a brincar? 

 

FRED – Não, não, eu juro que é verdade. Acontece-me desde os 11 anos, esta doença 

não tem cura.  

 

CAMILO – (olhando para ele com piedade) Bem.. (Pausa) Desculpe se reagi mal 

antes, não podia imaginar! Mas ... deve ser horrível viver com uma coisa dessas! 

 

FRED – Sim, não é fácil. Besta!". Desculpe, estou ao ataque hoje! 

 

CAMILO – Estou a ver! 

 

FRED – É por isso que marquei uma consulta com o Dr. Cooper. Ele é um dos 

melhores especialistas no mundo. 

 

CAMILO – Um dos melhores não! É o melhor! De acordo com o meu médico. Treze 

meses e meio de espera para uma consulta . Treze meses e meio!, percebe? 410 dias, a 

9.840 horas, 590.400 minutos 35.424.000 segundos. O famoso doutorzinho afinal é um 

grande senhor! 
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(Pausa) 

 

FRED – (estendendo a mão) – Fred,  o meu nome é Fred. 

 

CAMILO – (apertando as mãos) – Camilo. 

 

FRED – Prazer em conhecê-lo, Camilo. 

 

CAMILO –E à noite? 

 

FRED – E a noite o quê? 

 

CAMILO – Também  faz isso? 

 

FRED – Não, quando durmo ...sou educadíssimo! 

 

CAMILO – Bem, nada mal! (Pausa) Sem ser indiscreto ... o que faz? Porque não o 

imagino a trabalhar num serviço  direto com clientes. 

 

FRED – Quando era jovem, eu sempre quis ser... "imbecil". Desculpe… Desculpe. 

 

CAMILO – Não tem problema. 

 

FRED – Eu sempre quis ser advogado! Mas com o meu problema ... Imagine a cara do 

juiz, ao dar-me um ataque no Tribunal. 

 

CAMILO – Sim já estou a ver filme: "Meritíssimo, com todo o respeito ..." (Gesto 

obsceno). 

 

FRED – Exatamente. E você? 

 

CAMILO – Sou Taxista. 

 

FRED – Estava a referir-me ao que o traz aqui! 

 

CAMILO – Nada, a minha esposa diz que aparentemente estou obcecado com 

números. Vê-se negra, mas é mais forte que eu! 

 

FRED – Ah sim? Não tinha dado conta. Esse seu defeito, se o for, faz de você  alguém 

brilhante. Porque eu reparei que faz cálculos como um “Rato!!!” Desculpe, eu quis dizer 

... como um raio. 

 

CAMILO – Pode fazer-me um favor, Fred? Pare de se desculpar, já percebi que não o 

faz por mal.  

 

FRED – Obrigado. 

 

CAMILO – E não disse tudo, também tenho a doença de colecionar coisas, segundo a 

minha mulher claro. Latas vazias, pines de futebol, matriculas velhas!  
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FRED – Matriculas velhas? 

 

CAMILO –Têm números interessantes. (Pausa)  você, é casado? 

 

FRED – Não. Estive para casar, mas no final, nada. (Pausa) Esmeralda ... acho que ela 

tinha medo que a insulta-se em frente ao padre. Enfim…. (Fred limpa os óculos 

emocionado)  

 

(ENTRA BRANCA  com uma mala (necessaire) ) 

 

BRANCA – Boa tarde. 

 

CAMILO – Boa tarde. 

 

(Branca entra na sala de espera cautelosamente, acenando para Fred e Camilo. 

Ambos respondem com um gesto da cabeça.munida de alguns toalhetes, começa a  

limpar a parte de trás de uma cadeira. Camilo fica a olhar para ela.) 

 

CAMILO – Há algum problema? 

 

BRANCA – Não, nada. É por causa dos micróbios. (Abre a mala, Branca mostra um kit 

de limpeza e limpa o assento da cadeira antes de se sentar.) (Para Camilo) – Desculpe,  

sabe onde é a casa de banho? 

 

CAMILO – (apontando para a casa de banho) – Eu acho que é no corredor, primeira 

porta à direita. 

 

BRANCA – (tira o sabão da mala) – Obrigado. (Branca começa a caminhar para o 

wc.) 

 

FRED – "Cagona!" (Olha para Camilo)  

 

CAMILO – Está a ver a maníaca? A minha mulher é igual! Quando vamos jantar fora 

só não entra na cozinha para lavar os pratos por milagre! 

 

FRED – Você sabe que a mania de limpar tudo também é um TOC?  

 

CAMILO – A sério? 

 

FRED – Sim. É chamado ... mmm ... espere. (procura uns documentos na pasta).  

 

(Branca chega da casa de banho) 

 

CAMILO – Depois diz-me! 

 

BRANCA – (senta-se na cadeira e guarda o sabão) – Desculpe, não é o médico? 

 

FRED – Não, minha senhora, estamos à espera. 
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CAMILO – Estamos aqui  à 750 segundos, aproximadamente. 

 

(Branca olha para suas mãos, pega no sabão e vai para a casa de banho.) 

 

CAMILO – (tentando sussurrar ) – OUTRA VEZ?! 

 

FRED – (olha para os seus documentos) – Aqui está! O termo exato é ... Hipocondria - 

medo das doenças. 

 

CAMILO – (olhando para a casa de banho) – “Fod…!!” (pausa) Desculpe. Parece que 

me está a pegar o seu TOC. Já agora qual é o meu nome científico? 

 

FRED – Aritmomaníaco. Alguém que não consegue parar de fazer cálculos mentais. 

 

(Branca, volta da casa de banho e guarda novamente o sabão na mala. Entra Maria.) 

 

MARIA (timidamente)- Boa tarde. 

 

TODOS – Boa tarde. 

 

(Maria atravessa a sala de espera e senta-se, sem dizer nada, numa das cadeiras.) 

 

FRED – "Beaaaata!" 

 

MARIA – (faz o sinal da cruz três vezes)- Ahhh! Jesus, Maria e José, mas está maluco 

da cabeça?  

 

CAMILO – Calma, é sem ofensa, mulher. Ele é gente boa, mas tem um pequeno 

problema. Palavrões e gestos obscenos involuntariamente. 

 

BRANCA – Ah sim! Isso é Tourette. 

 

FRED – "Merda!!!” 

 

MARIA – (faz o sinal da cruz três vezes e reza) – Ahhh! 

 

FRED – Desculpe. 

 

CAMILO – Não Fred, desculpas novamente, não! (Para María) E você, a rezar o 

rosário não  ajuda em nada, fá-lo sentir-se culpado ele está doente e não o faz 

deliberadamente. 

 

MARIA – (Para Branca) – Mas o médico não está? 

 

BRANCA – Que eu saiba não. Embora só esteja aqui à dois minutos . 

 

CAMILO – Não, não, não, não ... 4 minutos e  15 segundos! 

 

FRED – " Carraças!!!" 
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(Maria benze-se e começa a rezar novamente.) 

 

CAMILO –  Outra vez? 

 

MARIA –  Eu não fiz de propósito. 

 

CAMILO – Realmente isto é um festival! 

 

(MARIA olha para as revistas e livros que estão na mesa.) 

 

MARIA (Branca)- Desculpe, mas isso não é o evangelho? 

 

BRANCA- Ah, sim. Quer ver? 

 

(Maria acena com a cabeça com um ar de desprezo. Branca sem querer toca com os 

dedos no livro.) 

 

MARIA – Obrigado. 

 

(MARIA começa a ler o Evangelho. BRANCA olha para suas mãos, agarra no sabão 

e levanta-se em direção à casa de banho.) 

 

CAMILO – (para Branca) –  Sabe onde ela é certo? 

 

BRANCA – (a caminho da casa de banho) –  Sim, obrigado. 

 

CAMILO – (para Fred) – E vão três! Esta deve comer sabão de sobremesa!!  

 

(Entra Lili. Acenando timidamente) 

 

 LILI –  Boa tarde. Boa tarde. 

 

TODOS – Boa tarde. 

 

MARIA (para Lili) – Você também tem uma consulta com o médico? 

 

LILI – Sim sim. 

 

MARIA – Mas este homem marcou consulta para quantas pessoas hoje? 

 

CAMILO – Vamos ter de desligar as luzes para evitar atrair mais esquisitos. 

 

MARIA – Oh, meu Deus, luz! Eu deixei as luzes de casa ligadas!! (Pausa) Ahhhh! E o 

gás !!!  

 

FRED – “Merda!!!” 

 

MARIA – Jesus, Maria e José! 

 

(Branca volta da casa de banho e senta-se na cadeira.) 
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CAMILO – (para a Lili) – E é isto. Quando o Fred diz um palavrão, aqui a Sra. reza 

como uma louca. 

 

LILI – (para Camilo, admirada) – Sim, sim! 

 

MARIA – Jesus, as minhas chaves! (Começa a procurar as chaves, atrapalhada) Mas 

será que alguém sabe a que horas vão começar as consultas e quantas pessoas ainda 

faltam? 

 

CAMILO – Eu não sei, mas só há mais uma cadeira, os que chegarem depois levamo-

los pelos braços.  

 

BRANCA – De jeito nenhum. Eu não vim aqui para apanhar uma micose ou algo do 

género! 

 

MARIA – (encontra as chaves) – Graças a Deus, aqui estão elas! (pausa) Virgem 

Santa, se alguém tocar na minha campainha, vai ser uma catástrofe.  

 

FRED – (para Maria)Desculpe, mas ... Não verificou o gás antes de sair de casa? 

 

MARIA – Sim, bem... a verdade é que... Eu tenho o hábito de verificar tudo várias 

vezes, pelo menos trinta . 

 

FRED – Então não há problema! 

 

(Naquele momento entra PEP, permanece em pé no hall de entrada da sala de 

espera.) 

 

PEP – Boa tarde. 

 

CAMILO – Aqui está ele, a sexta cadeira! 

 

(Todos eles viram para olhar para Pep.) 

 

TODOS – Boa tarde. 

 

LILI – Boa tarde. Boa tarde. 

 

CAMILO – Entre, entre sem medo, eles não mordem ninguém. 

 

MARIA – Você também tem uma consulta com o Dr. Cooper? 

 

PEP – Sim, claro. 

 

MARIA – Não me tinham dito que seria uma terapia de grupo. 

 

(Todos olham com ar de dúvida.) 

 

FRED – “Cambada de Burros!”  
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CAMILO – Tenham calma, não se exaltem! Vamos ver o que o Dr. Cooper diz. Pep, 

venha, tem uma cadeira à espera. 

 

PEP – Sim, mas ... com estas linhas. 

 

CAMILO – Que linhas? 

 

PEP – O desenho do chão. Eu nunca piso uma linha e aqui está tudo cheio. 

 

CAMILO – Salte! Apenas tem 172. (Pausa... Pensa.... Para Pep) Tome a minha cadeira 

para encurtar caminho. 

 

(Pep entra na sala de espera, sobe umas das prateleiras, pega num livro e deita-o no 

chão. Depois de um breve momento ele salta sobre o livro e salta para cadeira de 

camilo.) 

 

CAMILO – Que máquina! Impressionante!! Alguém quer um copo de água? 

 

PEP – Eu! 

 

MARIA – Ai, Virgem Maria, a água! Tenho a certeza que deixei as torneiras da 

cozinha abertas. Quando chegar a casa... Inundação! 

 

CAMILO – (ar de gozo) – Não, mulher. Com sorte explodiu tudo primeiro! 

 

(Camilo brinda com Pep.) 

(Em seguida, aparece na sala de espera a assistente do médico. Vestida de bata 

branca.) 

 

ASSISTENTE – Boa tarde. 

 

FRED – Desculpe, você é o "Doutor Cooper"? 

 

ASSISTENTE – Não, eu sou a sua assistente. 

 

FRED – Minha senhora, pode-me explicar uma coisa? O Doutor Cooper pratica terapia 

de grupo? Porque neste caso… 

 

ASSISTENTE – Desculpe, mas eu não posso dar essa informação. É só para dizer  que 

o seu voo está atrasado em Londres. E não consigo entrar em contato com ele... Quando 

souber mais alguma coisa informo. 

 

(A Assistente deixa a sala de espera, fechando a porta do salão atrás dela.) 

 

PEP – Acham que o Doutor vai demorar? 

 

CAMILO – Uma hora se o taxista é lento, três quartos se é normal e meia hora chama-

se Camilo e é o prémio nacional. 
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BRANCA – Desculpe, importam-se de abrir a janela? Porque não acho muito saudável 

seis pessoas respirarem o mesmo ar ainda por cimas no Inverno, com tanta gripe, 

bronquite, laringite ...  

 

FRED – “BURRAS!” 

 

(Com os pés em cima das revistas, Pep aproxima-se das estantes e ordena vários 

objetos decorativos.) 

 

CAMILO – (para Pep) – O que está a fazer? 

 

 PEP – Nada, estou só a dar um jeitinho. Não vê que não é simétrico? (Pep faz um gesto 

simétrico com as mãos,  mostrando o seu penteado, que apresenta repartido ao meio, 

também perfeitamente simétrico) 

 

(Camilo olha com um ar esquisito para Pep e depois dirige-se para Fred) 

 

CAMILO – (para Fred) – Fred, é contra as terapias grupo? .. É que, se a consulta for só 

com o doutor vamos passar aqui a tarde toda.  

 

LILI – Não, não. Eu não tenho toda a tarde. Não, não. Eu não tenho toda a tarde! 

 

BRANCA – Eu também não. 

 

MARIA – Nem eu. Especialmente com torneiras abertas... (Volta a procurar as chaves) 

 

PEP – A  mim, disseram que era um trabalho de grupo. 

 

FRED – (nervoso) – Quem lhe disse? 

 

PEP – O médico que me recomendou o Dr. Cooper. 

 

FRED – “Imbecil!!!”  

 

(Maria benze-se) 

 

PEP – Olhem, sabem o que devíamos fazer? Uma ronda de apresentações. 

 

MARIA – Santo Deus. Porquê? 

 

PEP – Porque conhecíamo-nos melhor e assim já não ficávamos tão tensos em frente ao 

médico. 

 

CAMILO – Não é nenhum absurdo. Concorda Fred? 

 

FRED –  Sim, só tenho de me apresentar?... 

 

PEP – Não é só isso. Deve ser dito o motivo da presença aqui e a cor favorita.  
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BRANCA – A minha cor favorita? E isso para que serve? 

 

PEP – Tem a ver com o estado de espírito geral. Por exemplo, se está deprimido, a sua 

cor irá ser preto. Se estiver otimista , será rosa. 

 

CAMILO – Com rosa há que ter cuidado, não é? Pode levar para a confusão. Vamos 

ver, quem começa? 

 

PEP – Vá, começo eu. Bem, Chamo-me... Pep. (Grita) P.E.P.! sou designer de jogos de 

vídeo e desde a adolescência que não consigo caminhar em cima de linhas e tenho um 

fascínio pela simetria e pela a ordem. 

 

BRANCA – E a sua cor? 

 

PEP – Verde. 

 

BRANCA – Porquê? 

 

PEP – Porque é a cor que está no meio do arco-íris.  

 

CAMILO – Já imaginava! 

 

PEP – Quem é o próximo? Ninguém se atreve? 

 

FRED – Vá. (Pausa) O meu nome é Alfredo. Os meus amigos chamam-me de Fred. 

Tenho 73 anos de idade e sofro com a síndrome de  Tourette desde criança. 

 

BRANCA – E a sua cor? 

 

FRED – A Minha cor ... (suspira) Esmeralda. 

 

BRANCA – Mas isso é uma joia, certo? 

 

FRED – (nostálgico) – Era. Mas perdi-a... (Para Camilo) Siga, por favor. 

 

CAMILO – Bem, aqui vamos nós! O meu nome é Camilo ... 

 

(Branca levanta-se com o sabão na mão e vai para casa de banho.) 

 

CAMILO – Obrigado simpática! 

 

BRANCA – Volto em seguida. 

 

CAMILO – Então ... o meu nome é Camilo. "CA - MI -L O".Eu sou taxista, tenho 54 

anos e minha cor é ... Merengue! 

 

MARIA – Olha-me este, isso não é uma cor. Isso é uma sobremesa! 

 

CAMILO – Eu gosto de contar tudo, Quem é agora? 
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(Branca volta da casa de banho.) 

 

MARIA – (Apontando para Branca)- Ela! 

 

(Branca  guarda o sabão) 

 

PEP – (para Branca) – É a sua vez, Branca! 

 

BRANCA – Já? Muito bem. (Pausa) Então, o meu nome é Branca ... 

Como se pode observar, a minha cor favorita  é  o branco. Sou assistente de laboratório, 

e tenho ... bem, quarenta anos ...E tenho pânico a micróbios e doenças.  

 

MARIA –  Com que idade começou o seu problema? 

 

BRANCA – Toda à vida. Mas acentuou-se há 20 anos. 

 

FRED – “Ânus!!!” 

 

(Maria benze-se) 

 

CAMILO – (para Maria) – Acabe de fazer tricô, é a sua vez! 

 

MARIA – Não, não, eu estou aqui porque uma amiga não conseguiu vir. 

 

CAMILO – Que coincidência! Parece-me que conheço a sua amiga e parece que  ela e 

você são como duas gotas de água. 

 

MARIA – Meu Deus, a água! Bem, o meu nome é ... Maria ...eu tenho ... bem, não, eu 

não tenho idade. A minha cor preferida é o azul, mas não o azul normal, um azul  mais 

puro, azul do céu. 

 

CAMILO – (faz o  sinal da cruz no fim junta as mãos e diz..) – Amém! 

 

MARIA – E se estou aqui é porque tenho a mania, verificar tudo uma e outra vez. 

 

BRANCA – Mas tudo o quê? 

 

MARIA – Bem, para começar, a minha bolsa. E quando saio de casa verifico  várias 

vezes se fechei bem todas as fechaduras. E faço o mesmo com o gás, luz e água. 

 

CAMILO – Olhe, o sinal da cruz e rezar a toda à hora, também é um TOC? 

 

(Branca muda logo de assunto) 

 

BRANCA – (para Lili) – Menina, é a sua vez. 

 

LILI – Não, não, não. Não, não, não. 

 

PEP – Mas se toda a gente o fez... 
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LILI – (após respirar profundamente) – O meu nome é Lili, Liliana, e ... e repito tudo 

que me passa pela cabeça. 

 

(O resto ia começar  a falar mas Lili volta a repetir.) 

 

LILI – (após respirar profundamente) – O meu nome é Lili, Liliana, e ... e repito tudo 

que me passa pela cabeça. 

 

PEP –  Realmente, acontece muitas vezes? 

 

LILI – Toda à hora! Toda à hora! 

 

CAMILO – Mas repete tudo duas vezes? 

 

LILI – Sim. E às vezes repito a última sílaba do que dizem! Sim. E às vezes repito a 

última sílaba do que dizem. Isto acontece desde que morreu o meu pai! Isto acontece 

desde que morreu o meu pai! 

 

PEP – E se não repetir nada? 

 

LILI – Fico com medo de morrer. Fico com medo de morrer. 

 

PEP – (para Lili) - A  vantagem de dizer tudo duas vezes, é que permanece simétrico. 

Encanta-me! 

 

BRANCA – E a cor? 

 

LILI – Gris. Gris. 

 

(A assistente entra na sala de espera.) 

 

ASSISTENTE – Finalmente consegui entrar em contacto com o aeroporto. 

TODOS – Menos mal!! 

CAMILO – E que disseram? 

ASSISTENTE -  Pois bem, o avião do Doutor já aterrou aqui no aeródromo de Vila 

Real, mas está bloqueado na pista por causa de uma avaria na porta do avião. 

LILI – Uma avaria na porta do avião? Uma avaria na porta do avião? 

MARIA – Então, isso quer dizer que o Doutor não vai dar consultas esta tarde? 

AJUDANTE – Não, minha senhora. O doutor vem. Mas só daqui a uma hora ou talvez 

duas.  

LILI – Uma ou duas? 

BRANCA – Acho que é lamentável brincarem assim com os pacientes. 

(Branca abre a janela) 

LILI - Uma ou duas? 
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AJUDANTE – Peço imensa desculpa. O Doutor também está indignado com este 

contratempo. 

CAMILO – Contratempo? Uma vergonha, é o que é! Que organização tão decadente. 

(pausa) A prova... Olhe para nós! Seis palermas aqui à espera nesta... 

FRED – “Pocilga!”  

MARIA – (para a assitente) Ouça-me bem, senhorita. Eu vou-me embora, mas diga ao 

seu Doutorzeco que terá notícias minhas. É indecente! 

LILI - Ente, ente, ente, ente! 

ASSISTENTE – Sinceramente não sei que vos diga, a não ser que a paciência... 

 (Angustiada, a assistente sai da sala.) (Silêncio. Olham uns para os outros) 

LILI – Pois, bem... Eu vou-me embora. 

BRANCA – Eu também. 

LILI – Pois, bem... Eu vou-me embora. 

(Lili pega no seu casaco) 

PEP – Mas porquê? 

LILI – Porque sim, vai atrasar 2h, vai ficar muito tarde para mim. Porque sim, vai 

atrasar 2h, vai ficar muito tarde para mim. 

(Lili veste o casaco, disposta a sair. As outras mulheres fazem o mesmo). 

PEP – (para Camilo) – Então eu também vou. 

CAMILO – Pois, se toda a gente vai embora, eu ...  

FRED – Eu, sinceramente, não sei. Já me tinham convencido com isso da terapia de 

grupo, mas... se todos vão embora... 

CAMILO – Se ficar eu também fico! Tenho curiosidade para saber o que me vai dizer 

o Doutor Cooper. E se eu não sair convencido da consulta, que se prepare porque desta 

nem a caridade o salva!  

MARIA – (benzendo-se) – Amén. 

FRED – Nesse caso, eu fico.  

CAMILO – Muito obrigado! 

FRED – (para Pep) – Por simples curiosidade Pep, o que se faz exatamente, nas 

terapias de grupo? 

PEP – É muito simples . No início toda a gente se apresenta, expõem o seu problema e 

depois trabalha-lhe individualmente, por fases. 

FRED – Por fases? 

PEP – Sim, durante um intervalo de tempo, todo o grupo se centra numa só pessoa. 

CAMILO – Nós já fizemos as apresentações. Se formos diretamente para o tema, em 

meia hora estamos despachados. Não vos parece? 



115 
 

MARIA – Seja como for. Eu não posso perder o autocarro. (María começa a andar 

disposta a ir-se embora.) 

CAMILO – Maria, relaxe! (Camilo retendo-a. Tirando-lhe o casaco). Olhe, se 

começarmos agora mesmo, e cada um tiver 2 minutos, em 12 minutos acabamos a 

sessão.  

MARIA – Mas você acha que vamos solucionar os problemas que temos há anos em 2 

minutos de nada? 

CAMILO – Não faço ideia, mas ao menos tentamos. (pausa) ... 2 minutos, mulher. É 

menos que um padre nosso! 

MARIA – Bom, está bem. Mas Deus é testemunha que eu não tenho fé nenhuma nisto. 

CAMILO – Deus é testemunha e também o é Jehová se você quiser. 

BRANCA – E que vamos fazer nesses 2 minutos? 

CAMILO – Que lhe parece, rezar? 

MARIA – A sério? 

CAMILO – Não mulher... Pep, diga-nos como é. 

PEP – Durante 2 minutos, cada um vai ter de enfrentar a sua obsessão diante do grupo. 

MARIA – Desculpem-me, mas isto parece-me absurdo. 

LILÍ – Urdo, urdo... 

CAMILO – (sem dar importância ao comentário de Maria) – Vamos a isso? (Olham 

uns para os outros) Então, Vamos a isso? 

TODOS – Vamos a isso! 

CAMILO – Fazemos por ordem de chegada? 

FRED – Por mim... O que tenho de fazer? 

PEP – É fácil. Durante 2 minutos tem de evitar os insultos e os gestos obscenos. 

Coloque-se ali. 

FRED – Alguém tem um relógio? (Fred coloca a sua cadeira no meio da sala de 

espera.) 

CAMILO – Com certeza! Cronómetro pronto! 

FRED – “Vou-me borrar todinho!” 

MARIA – Que começo maravilhoso.. 

FRED – Perdoem-me, é o stress. 

CAMILO – Nós sabemos Fred, nós sabemos. 

MARIA – Parece-me que esta primeira experiência vai a acabar rapidamente. 

CAMILO – Maria, deixe de enviar más vibrações ao grupo!  
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FRED – “Vibrações, Vibrador!!! “ Acho que não deveríamos ter começado por mim. O 

grupo vai acabar com a moral no chão. 

PEP – Mas não sente que filtra certas asneiras? 

FRED – “Morcão!!” Quanto tempo me resta? 

CAMILO – 45 segundos. 

FRED – “Aldrabão!” 

CAMILO – Trinta segundos. 

MARIA – Ainda? Isto não vai acabar nunca. 

FRED – “Vai pastar!!” 

MARIA – Obrigada, mas não. 

FRED – “Chanfrada!” 

MARIA – “Somos dois!” 

CAMILO – Atentos! Cinco, quatro, três... 

FRED – “Camelos!!!”  

MARIA – Uma asneira das gordas para rematar o desastre. 

FRED – Já tinha avisado que comigo não há maneira. (Pausa) Bom, quem é o 

seguinte? (Fred levanta-se, pega na sua cadeira e coloca-se no lugar onde estava 

antes.) 

MARIA – Não vos parece que já foi fracasso suficiente? 

PEP –Não estamos à espera de milagres, Maria. 

CAMILO – (enquanto fecha a janela) Oh senhora, nós não estamos em Fátima! (Pega 

na sua cadeira e coloca-a no centro). Vamos, agora eu. Tenho de evitar fazer cálculos 

durante 2 minutos. Três, dois, um... Agora! 

FRED – Doze vezes doze? 

CAMILO – 144! 

MARIA – Bravo. A isto é que eu chamo resistir. 

FRED – A data da batalha de São Mamede? 

CAMILO – Ainda não tinha nascido! 

MARIA – Quais são as comunidades autónomas de Espanha? 

CAMILO – Nunca saí de Portugal! 

LILI – (trauteia a música da missão impossível) – Tan/Tan   Tan-tan-tan/tan  Tan-Tan-

Tan/Tan  Tan-Tan-Tan/Tan 

CAMILO – 007!  

MARIA – Dálmatas... 
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CAMILO - 101 

MARIA – Avenida... 

CAMILO – 1º de Maio!! As ruas da cidade, não. Sou taxista, tenho isso bem guardado, 

aqui. (aponta para a cabeça)  

BRANCA – Paracetamol... 

CAMILO – 500. 

LILI – Pí... 

CAMILO – 3,1416. 

MARIA – Os mandamentos.. 

CAMILO – 10. 

PEP – A história dos.... porquinhos.. 

CAMILO – 3!!! (com raiva) Basta, acabou, parem!!! Isto não funciona? A Maria é que 

tem razão, isto não é uma terapia, isto é uma anedota!! 

PEP – Oh homem, todos vimos que fez um grande esforço. 

CAMILO – Esforço?! Aqui a calculadora com patas que não se pode concentrar nem 

10 segundos? É humilhante! (pausa) Isto não funciona! 

PEP – (com calma) – Lá porque não resultou consigo não quer dizer que não vai 

resultar com os outros. 

LILI – E se resultar com um, já valeu a pena. E se resultar com um, já valeu a pena. 

PEP – Bem, quem é a seguir? 

CAMILO – O tonto que pergunta. 

BRANCA – (compondo a sua cadeira) De jeito nenhum! Agora é a minha vez, peço 

desculpa. (Branca coloca a sua cadeira no meio da sala de espera. Depois de se sentar, 

olha para as mãos e levanta-se rapidamente para ir direta para ao wc). 

TODOS – Não, não, não, não, não. 

PEP – Tem de estar 2 minutos sem lavar as mãos. 

LILI – Porque se não seria muito fácil. Porque se não seria muito fácil. 

CAMILO –Prontos?... Já! (Camilo olha para as suas mãos) Não sei onde pus as mãos 

mas tenho-as mais sujas do que nunca! 

PEP – Pois olha, eu também. 

FRED – (olhando para as unhas) – E eu! 

LILI – (Olha para as unhas e mete um dedo no nariz) - Ahg, como tenho as unhas 

negras!! 

(PEP faz um sinal à Lili para que meta o outro dedo no nariz.) 

LILI – (metendo outro dedo no nariz) - Ahg, como tenho as unhas negras!! 
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MARIA – (olhando para as unhas) – Que aspeto horroroso!! 

BRANCA – Não, não. É demasiado. Não consigo!! (Branca levanta-se e vai ao wc) –  

(gritando enfurecida) - O sabão!!! 

LILI – ( enquanto tira o sabão da mala de Branca) – Já vou... Já vou... (Vai ter com 

Branca) 

 (Lili e Branca voltam do wc. Branca está envergonhada) 

FRED – Tudo bem, Branca? 

BRANCA – Sim, bom... Eu sei que explodi muito rápido. (Lili coloca-lhe a mão no 

ombro, Branca grita) Ahhhh! 

PEP – Vá, vamos lá outra vez. 

BRANCA – Sim, mas suplico-lhes que não me digam coisas tão fortes. 

FRED – De acordo. Mas então só lhe peço que me deixe tocar-lhe uma vez nas mãos, 

porque as minhas estão muito mas muito limpinhas. (Coloca as mãos em cima das mãos 

de Branca) 

LILI – (com o mesmo gesto) – As minhas também. As minhas também. 

(Branca fica imóvel na sua cadeira, um pouco tensa) 

PEP – (com o mesmo gesto) – E as minhas. 

MARIA - (aproximando-se com o mesmo gesto) – E as minhas. 

CAMILO – E as minhas!!! (Camilo aperta-lhe as bochechas. Branca dá-lhe um ataque 

e vai a correr para o wc completamente destabilizada. Todos lançam a Camilo um 

olhar assassino, antes de voltarem aos seus sítios com resignação.) 

CAMILO – Estão a ver? Ela é pior que eu. Não conseguiu concentrar-se nem 10 

segundos. 

PEP – Maria, agora é a sua vez. 

MARIA – Mas vamos esperar que ela volte, não? 

CAMILO – Sim, ela deve regressar dentro de 5, 4, 3, 2, 1.... 

(Branca volta à sala com sabão na mão) 

PEP – (referindo-se à cabeça de Camilo) – Uau! Realmente você tem um cronómetro ai 

dentro.  

 (Riem-se todos) 

LILI – Maria é a sua vez. Maria é a sua vez. 

MARIA – Meu Deus, temo o pior!  

PEP – Tem de estar 2 minutos sem verificar nada.  

FRED – “Exceto o meu rabo!”. 

MARIA – (benzendo-se) – Ai, Jesus amado! 
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LILI – E sem se benzer, ahh? E sem se benzer, ahh? 

MARIA – Isso tudo? 

CAMILO – Sim. (pausa) Preparados, prontos, agora! Tem ou não tem as chaves de 

casa? 

MARIA – Claro que tenho. 

FRED – De certeza? 

MARIA – 100 por cento de certeza. 

LILI – De certeza? De certeza? 

MARIA – De certeza, de certezinha. 

BRANCA – Mas verificou bem? 

MARIA – Sim, um monte de vezes. 

PEP – Pois, mas às vezes pensamos que verificamos e depois as chaves não estão no 

bolso. 

FRED – Ou reconhecemos o barulho, mas afinal é outra coisa. 

CAMILO – Sem as chaves, como é que você abre a porta? E já não pergunto como é 

que a fecha... (Animando os outros com um gesto). 

PEP – ... e o gás... 

BRANCA – ... a luz... 

FRED – ... a água... 

LILI – Que lhe inunda tudo. Que lhe inunda tudo. 

MARIA – Ai, Meu Deus, as minhas chaves!! (lançando-se como louca a verificar o seu 

bolso) Santo Antoninho, aceita as minhas súplicas, que eu encontre as minhas chaves!! 

(Neste momento, dá um ataque tão grande a Maria que termina sentada na cadeira 

como uma grávida e começa-lhe a faltar o ar). 

CAMILO – Mas... Mas está a entrar em trabalho de parto? 

FRED – “Cagona!” 

LILI – Maria! Maria! 

FRED – Pep, rápido, um copo de água! (Pep vai a correr ao distribuidor de água) 

FRED – (para Maria) – Respire fundo! 

(Pep dá a Lili um copo de plástico com água e Lili dá a beber à Maria, a qual começa 

a ter um ataque de soluços.) 

FRED – (para Maria) – Está melhor? 

MARIA – Sim, obrigada. 

CAMILO – Pensei que ia esticar o pernil. 
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MARIA – E você tinha gostado, não? 

PEP – (para Lili) – Bem, agora é a sua vez. Vamos fazer-lhe perguntas, mas você tem 

de responder apenas uma vez. 

LILI – Tudo bem, vou tentar. Tudo bem, vou tentar. 

CAMILO – Vamos! Preparados, prontos... 

LILI – Só 2 minutos, não é? Só 2 minutos, não é? 

CAMILO – Já! Quantos anos tem? 

LILI – 23, 23. 

PEP – Fez um esforço para não repetir? 

LILI – Pois claro, pois claro. 

BRANCA – E onde vive? 

LILI – Em Vila Real. Em Vila Real. 

FRED – É verdade que não consegue parar de repetir? 

LILI – Gostava muito de faze-lo, mas... não sou capaz. Gostava muito de faze-lo, mas... 

não sou capaz. (Começa a chorar) 

MARIA – (elevando os braços ao céu a ponto de os esfregar na Branca) Ai, 

pobrezinha! 

BRANCA – (evitando os braços de Maria, com um grito) Ahhhhhh! 

(Branca levanta-se e aproxima-se de Lili) 

BRANCA – (consolando a Lili) – Está tudo bem. Chorar é bom para aliviar. (agarra a 

mão de Lili com força). Estamos contigo. 

LILI – Obrigada. Obrigada. 

CAMILO – Posso provar uma coisa? 

FRED – “Merda!” 

CAMILO – Obrigado, mas não me apetece. Vamos lá, Lili, repete comigo: Pica. 

LILI – Pica-pica. 

CAMILO – Pau. 

LILI – Pau-pau. 

CAMILO – Nada feito. Não funciona. 

MARIA – Não o digo para desanimar, Pep. Mas há que reconhecer que todos 

fracassamos miseravelmente.  

CAMILO – Ouça, fale por si. Eu ainda resisti 10 segundos! 

MARIA – (irónica) – Uhhhh, o record do Guiness! 

(Todos se riem) 
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LILI – (suspira duas vezes e poem-se a falar muito rápido) – Sabem o que é genial? O 

Pep está conseguir algo que que todos nós não conseguíamos. Não é maravilhoso 6 

pessoas que não se conheciam, estarem a ajudar outra a superar-se a si mesmo? (pausa) 

Se esta terapia ajudar alguém fico orgulhosa de  ter ajudado a ganhar a sua batalha 

pessoal.  

(Todos ficam pasmados. Instala-se na sala um silêncio tenso.) 

 LILI – Sabem o que é genial? 

CAMILO – Atenção! Segunda ronda! 

LILI – O Pep está conseguir algo que que todos nós não conseguíamos. Não é 

maravilhoso 6 pessoas que não se conheciam, estarem a ajudar outra a superar-se a si 

mesmo? Se esta terapia ajudar alguém fico orgulhosa de  ter ajudado a ganhar a sua 

batalha pessoal.  

PEP – (Para Lili) – Obrigada Lili, por me dar ânimo. Chegou-me à alma. Mas se eu não 

conseguir, não me odeie, por favor. 

LILI – Não se preocupe. Não se preocupe. (Lili dá-lhe um beijo/abraço na sua 

bochecha) Boa sorte. (dá-lhe a outra face e Lili dá-lhe um beijo/abraço). Boa sorte.  

CAMILO – (Trauteando a música da missão impossível.) . Agente Pep! Se aceitar esta 

missão terá que caminhar sobre as linhas. Todas! As grossas, as finas, as rectas, as 

torcidas. Todas! (pausa) Esta mensagem irá autodestruir-se em 3, 2, 1.... Pchiiiiiiiiiit! 

(imita o som de destruição da mensagem) 

(Riem-se todos) 

CAMILO – Vamos, filhinho, estamos contigo! Pe-ep, Pe-ep! 

TODOS – Pe-ep, Pe-ep! 

FRED – Ânimo Pep, você consegue! 

BRANCA – Tem de conseguir! 

CAMILO – Por nós. 

LILI – Pelo grupo. Pelo grupo. 

MARIA – Pela Santíssima Trindade! 

CAMILO – Eh, cartão amarelo! Proibida a publicidade clandestina! 

TODOS - Pe-ep, Pe-ep, Pe-ep! 

PEP – Não posso. É-me impossível. Estou completamente bloqueado. 

CAMILO – Só uma linha... 

PEP – Ok, aqui vou eu! (aterrorizado). 

(Todos olham para os pés de Pep) 

TODOS – Pe-ep! Pe-ep! Pe-ep! Pe-ep! Pe-ep! Pe-ep! 

PEP – (hesita) – Não, não consigo. Estou bloqueado de todo. 
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CAMILO – E se eu der um empurrãozinho? 

PEP – Não, não, não, não, não. Por favor, isso não. 

FRED – Também não acho que seja uma boa ideia. 

CAMILO – Mas porquê? Se não é capaz de tomar a decisão por si mesmo, podemos 

ajuda-lo, não? 

PEP – Não! 

BRANCA – Tem de ser ele. 

TODOS – Pe-ep! Pe-ep! Pe-ep! Pe-ep! Pe-ep! Pe-ep! 

PEP – (cambaleia, hesita e finalmente rende-se) – Stop, parem, finito! Game Over! 

CAMILO – De todas as formas já tinha terminado o tempo. 

PEP – Vêem? Eu tinha a certeza que não conseguia. Lamento. 

MARIA – Ai o meu autocarro”! 

CAMILO – Outra vez, beatona! Deixe-nos um pouco em paz com o seu autocarro!  

FRED – Camilo, por favor um pouco de respeito... “Sacana!!”. 

BRANCA – Querem que dê outro ataque à Maria? 

CAMILO – Pois, pois.. Isso foi tudo um numerozito de teatro!. (Camilo imita o ataque 

de catalepsia de Maria.) 

LILI – Numerozito de teatro? Numerozito de teatro? 

MARIA – Que vergonha... Dizer isso, de mim!!  

BRANCA – Olhe se eu não tivesse medo de sujar-me, dava-lhe uma bofetada! 

CAMILO – E se me fizer isso, vomito-lhe em cima! 

TODOS – Ahhh! (expressão de nojo) 

LILI – Mas que parvo.  Mas que parvo. 

CAMILO – Aqui o parvo manda-a à merda! 

TODOS – Ahhhh! 

PEP – Camilo, páre. Está-se a passar! 

LILI – Isto é lamentável. Isto é lamentável. 

(Pep pega na sua cadeira, colocando-a entre ele e Camilo, disposto a subi-la para se 

aproximar do taxista.) 

CAMILO – Vamos a isso, galito! Co-co-ro-co-coooooo! 

PEP – Não sei como é que não te parto a cara agora mesmo! 

CAMILO – (retirando a cadeira de Pep) – Como não?... Pois, por causa da linhas! 

FRED – Camilo já tínhamos dito para não haver provocações.  
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CAMILO – Eu digo o que quiser e quando quiser! E só vos digo uma vez, sem repetir, 

sem medo de pisar linhas, sem medo de micróbios, nem do seu Deus bendito! 

BRANCA – Vêm? Revelou-se!! Toda a tarde a fazer-se de simpático e no fundo é um 

monstro!! 

CAMILO – Sou um monstro, sou. Com todas as infeções e vírus! 

BRANCA – Que horror! 

CAMILO – (perseguindo Branca) – O vírus da papeira! O ébola, zika, a lepra, a 

malária e a cólera! 

BRANCA – Páre! 

CAMILO – Os herpes!! 

BRANCA – Isso é que não! 

LILI – (indo até Camilo e golpeando-nas costas) – Ouça, ouça-me bem porque não 

penso em repetir! Ouça, ouça-me bem porque não penso em repetir! 

CAMILO – Oh filhinha, que credibilidade! 

LILI – Da próxima vez que se atrever a meter-se com alguém do grupo, meto um tijolo 

na bolsa da Maria e parto-lhe a cabeça, entendido?? 

(Camilo fica um instante a olhar para a Lili, algo temeroso)  

CAMILO – Não... (Camilo puxa a Lili por um braço e arrasta-se até à porta da sala 

que dá para o gabinete do Doutor, abre a porta e empurra-a lá para dentro, fechando a 

porta.) 

FRED – Mas Camilo! 

CAMILO – Lamento, mas já não há paciência para ouvir o mesmo duas vezes. 

(Ouve-se em voz off, Lili a repetir o discurso)  

PEP – Deixa-a sair!  

CAMILO – Espere dois segundos, que já acaba. 

LILI – (gritando) – Deixe-me sair! 

(Camilo abre a porta. Lili sai) 

LILI – (gritando) – Deixe-me sair! 

CAMILO – Desculpe, deu-me um ataque ... Esta terapia pôs-me os nervos à flor da 

pele. 

BRANCA – Isso não justifica a atitude que teve connosco. 

CAMILO – (para Pep e Lili) – Peço desculpa. Desta vez fui um imbecil. (voltando a 

colocar as cadeiras para o Pep) – Pep queria muito tê-lo visto triunfar. 

LILI – Eu também. Eu também. 

BRANCA – Não foi por não lhe termos dado ânimo. 
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MARIA - E tanto que gritamos pelo seu nome... 

FRED – Camilo? Quantas vezes dissemos o nome de Pep para o animar? 

CAMILO – Pois... (pausa) Pois, não sei! 

FRED – Mas, como é possível? 

CAMILO – É possível porque... (baixando o tom) porque não contei. 

MARIA – Mas como é que o mister “esperteza” não contou? 

CAMILO – Não dei conta, peço desculpa. 

PEP – isso é genial. 

CAMILO – O quê? Pedir desculpa? 

MARIA – Não homem, que não tenha contado.  

FRED – E se for essa a solução? 

CAMILO – O que? 

FRED – Não pensar tanto e esquecer-se de si mesmo. 

PEP – Porque diz isso? 

FRED – Não se aperceberam de nenhum comportamento estranho esta tarde? 

TODOS – Não. 

LILI – Mas, que comportamento estranho? Mas, que comportamento estranho? 

FRED – À pouco, quando Pep foi a correr a buscar um copo de água para a Maria que 

estava a asfixiar-se... Caminhou sobre as linhas. 

MARIA – Deus Meu! 

PEP – (pensativo) – Olha, é verdade. 

CAMILO – (olhando para o chão) – E não pisou só uma. Eu diria que pisou entre 16 e 

18, aproximadamente. 

LILI – Mas, você deu conta ou não? 

PEP – Não, não dei conta de nada. 

LILI – Mas, você deu conta ou não? 

PEP – Como a Maria estava quase a asfixiar, concentrei-me no mais urgente. 

LILI – Isso quer dizer que conseguiu! Isso quer dizer que conseguiu! 

FRED – Pois, foi. Não no momento em que todos esperávamos... mas venceste as 

linhas.  

BRANCA – E o principal é o resultado. 

CAMILO – Então eu também, porque não contei quantas vezes dissemos o nome de 

Pep. 
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MARIA – Pois, dois de seis, não está mal? Afinal o desastre não foi tão grande quanto 

parecia. 

LILI – E três ainda melhor. E três ainda melhor. 

TODOS – Quem? 

LILI – Você Branca. Você Branca.  

BRANCA – Eu?  

LILI – À pouco, quando eu estava a chorar, você agarrou-me nas mãos para me dar 

força e depois não as lavou. 

BRANCA – A sério? 

LILI – À pouco, quando eu estava a chorar, você aproximou-se, agarrou-me nas mãos 

para me dar força e depois não as lavou. 

MARIA – E porque não lavou as mãos? 

CAMILO – Porque estava concentrada na Lili. 

PEP – Pensávamos que ninguém tinha conseguido e afinal é o contrário. 

BRANCA – Olhem, não sei o que me passou pela cabeça. 

FRED – Eu sei. Ao dar a mão à Lili demonstrou afeto e amizade. E a amizade nunca é 

suja. 

BRANCA – Esta sessão terapêutica é maravilhosa! (pausa. lembra-se de algo) Acabo 

de recordar-me de outra pessoa que se esqueceu da sua obsessão. 

TODOS – Ai sim? Quem? Quem? 

BRANCA – Maria. 

MARIA – Eu, a sério? E quando foi isso? 

BRANCA – Quando a Lili ameaçou o Camilo de meter um tijolo na sua bolsa e partir-

lhe a cabeça. É que a Maria não verificou a sua bolsa. 

(Maria começa a mexer na bolsa) 

LILI – Mas porque haveria de o fazer? Mas porque haveria de o fazer? 

BRANCA – Porque quando se diz a palavra bolsa, a Maria vai logo verificar a sua. É 

como um reflexo. Aí têm a prova palpável.  

(Branca aponta para Maria que está a mexer na bolsa. Maria ri-se como quem foi 

apanhada..) 

BRANCA – Lembra-se porque não verificou, Maria? 

MARIA – Pra dizer a verdade, estava tão indignada com o taxista que nem pensei. 

PEP – Então agora só nos restam dois. Fred e Lili. 

FRED -  Sim mas eu não conto, já vos disse. 

PEP – Nesse caso vamos tentar recordar se a Lili se esqueceu de repetir alguma coisa. 
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LILI – Mas como, se eu repeti tudo desde o princípio? Mas como, se eu repeti tudo 

desde o princípio?   

PEP – Espera, não te dês por vencida. Tens a certeza que repetiste absolutamente tudo? 

Mas, tudo-tudo-tudo? 

LILI –  Tudo-tudo-tudo. Tudo-tudo-tudo. 

FRED – Tudo.. Excepto duas letras. Uma simples sílaba. 

BRANCA – Que sílaba? 

FRED – Pí. 

LILI – Pí? Mas quando foi isso? Pí? Mas quando foi isso? 

BRANCA – Ah, sim! Quando Camilo disse 3,1416. 

CAMILO – Pois eu já sei porque ela não repetiu o Pí. 

MARIA – Lá vem de novo o génio Camilo! Sempre mais esperto do que toda a gente. 

CAMILO – Pensem. Se a Lili tivesse repetido Pí, ela teria dito... “PiPi” e ela é 

demasiado educada para dizer isso. Está resolvido! 

LILI – Ido-ido-ido! Ido-ido-ido! 

BRANCA – Na minha opinião, aconteceu o mesmo a todos nós. A Lili estava 

concentrada no Camilo e durante um segundinho esqueceu-se da sua obsessão. 

LILI – Um segundinho não é muito, digamos . Um segundinho não é muito, digamos. 

PEP – Sim, mas quantas vezes é que isto aconteceu? 

LILI – Assim resumidamente? (Camilo ri-se) – Nunca. Assim resumidamente? (Camilo 

ri-se) – Nunca. 

PEP – Então esse segundo tem muito valor! Se o compreende, responda “sim”, mas 

apenas uma vez por favor. 

LILI – Sim. (Fica tensa, mas consegue conter-se e dizer apenas uma vez.) 

TODOS – Bravo! Bravo! Bravo Lili!! 

PEP – Afinal não nos saiu mal a jogada. 

LILI – E não acho que o Doutor Cooper teria feito melhor, sinceramente. E não acho 

que o Doutor Cooper teria feito melhor, sinceramente. 

 (A assistente aparece na sala de espera) 

ASSISTENTE – Já falei com o Doutor. Ele já vem a caminho. 

FRED – “Imbecil !!” 

CAMILO – É mesmo! “Imbecil!!” 

ASSISTENTE – Peço-vos desculpa por todos estes contratempos e espero que possam 

esperar mais um pouco para terem a consulta. 

CAMILO – Mas onde está o Doutor? 
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AJUDANTE – Já está a caminho, num táxi. 

CAMILO – Em hora de ponta? São 60 minutos no mínimo!  

MARIA – Tanto? Impossível, perco o autocarro.  

CAMILO – ... Já o perdeu... 

MARIA – Não perdi nada! 

CAMILO – Perdeu sim, já à 10 minutos. 

MARIA – Mas você disse que me avisava! 

CAMILO – Aviso de última hora: “Já o perdeu!” 

MARIA – Realmente. Você é mesmo um... 

CAMILO – (interrompe) – Um génio! Já mo tinham dito. Mas vá, venha lá, eu levo-a. 

Não sou má gente. 

MARIA – A sério? É muito amável. 

 (Camilo vai buscar as suas coisas, disposto a ir-se embora.) 

ASSISTENTE – Então não esperam pelo Doutor? 

CAMILO – Já esperamos muito, hoje. Mas, pode dar-lhe um recado meu? 

ASSISTENTE – sim, claro. 

CAMILO – Agradeça-lhe por não ter vindo. Não sei o que íamos fazer com ele, mas de 

certeza que não tinha sido melhor do que fizemos! 

TODOS – É isso mesmo! Bem dito! 

(Todos aplaudem Camilo.) 

AJUDANTE – Muito bem, o recado será entregue. 

FRED – Da minha parte pode dizer-lhe que o seu atraso merece um “Chuto no rabo!!”. 

Enfim, deixe-o chegar que eu digo-lhe pessoalmente. 

CAMILO – Você fica? 

FRED – Não se esqueçam que sou reformado, tenho todo o tempo do mundo. Quero 

ver o que vai dizer-me o ‘famoso especialista.’  

(A Ajudante abandona a sala.) 

CAMILO – Bom, quem vem? É de aproveitar que hoje as viagens de táxi são à pala! 

LILI – Comigo são 3. Comigo são 3.  

CAMILO – E você Branca? 

BRANCA – Não obrigada, eu vou no meu carro. 

CAMILO –Bem ,Fred, até mais. 

FRED – “Filho da Mãe!!!” 
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CAMILO – (dando-lhe um cartão) – Obrigada Fred, muito amável. Eu também não me 

vou esquecer de si, nunca.  Pegue, aqui tem o meu cartão. Se alguma vez precisar de um 

táxi... não me chame porque vou estar ocupado. Mas se por outro lado precisar de um 

amigo, o número é o mesmo. 

FRED – Obrigado Camilo. 

(Fred e Camilo dão um aperto de mão e depois passam para um forte abraço.) 

BRANCA – Fred! 

FRED – (aproximando-se para beijar Branca) – Branca! 

BRANCA – Não, nada de beijos, obrigada. Queria dizer apenas que, apesar de não 

termos dado conta, tenho a certeza de que em algum momento venceu a sua obsessão. 

FRED – Obrigada Branca. Essas palavras tocam-me bastante. 

BRANCA – Pois olhe, que bem. Por uma vez... consigo tocar em alguém. 

(Branca, Pep e Lili vão embora. Maria coloca na cabeça um lenço com o rosto do 

Papa.) 

PEP – Adeus. 

BRANCA – Adeus. 

LILI – (saindo pela porta) – Adeus-Adeus-Adeus. Adeus-Adeus-Adeus. Adeus-Adeus-

Adeus. 

 

B. O. 

EPÍLOGO  

(Na sala de espera, Fred ordena os seus documentos, como no princípio da peça.) 

FRED – “Mandriona!” 

(A Ajudante aparece na sala de espera.) 

ASSISTENTE -  Chamou-me Doutor? 

FRED – Não, mas já que está aqui... Tome. Já acabei as notas.  

ASSISTENTE – (enquanto recoloca as cadeiras no sítio) – Muito bem Doutor. Foi um 

bom grupo, não?  

FRED – Um grupo excelente. O melhor deste ano! 

ASSISTENTE – Pois bem. Na próxima quarta-feira temos uma sessão em Nova 

Iorque. Está marcada para as três e meia da tarde, lembra-se? 

FRED – Of course! 

(A Ajudante sai. Fred fica a olhar para o público.) 

FRED – “FUCK YOU!”                 

B. O.  
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ANEXO III 
Fotos de actividades diversas realizadas no CCRVR 
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