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RESUMO  

  

Este relatório aborda a influência que as artes provocam no desenvolvimento global 

do indivíduo, demonstrando os seus benefícios quando introduzidas na educação. O 

ser humano é, por si só, um ser naturalmente expressivo e a inclusão das expressões 

na educação não a tornam um método “meramente” educativo. As expressões 

contribuem para o desenvolvimento do individuo a nível físico, intelectual, psíquico, 

afetivo, moral e social, o que facilita o autoconhecimento e um desenvolvimento 

multifacetado. Pretende-se mostrar que estas características são universais a qualquer 

faixa etária. A terceira idade e o idoso ganham destaque neste relatório, na medida em 

que nesta fase da vida o idoso atravessa momentos de grande solidão que podem ser 

colmatados com atividades que a sociedade moderna dispõem.  Evidencia-se o 

conceito de educação ao longo da vida, a contribuição das Universidades Séniores e a 

influência das artes, nomeadamente do teatro, na terceira idade. O importante é que o 

idoso experimente e se mantenha ativo e em teatro tudo é possível de ser 

experimentado.  Em suma, este estudo ambiciona demonstrar diferentes abordagens 

sobre as artes na educação, as vantagens e fundamentos de uma educação expressiva – 

dando destaque ao teatro e às suas componentes educativas – e o impacto positivo que 

este tem na vida do idoso.    

  

Palavras-chave: Educação, educação expressiva, educação ao longo da vida, teatro, 

Idoso.  
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ABSTRACT  

  

	   	  	  	   

This report explains how the arts influence the individual global development, 

showing the benefits of its complement in education.  The human being is, by it self, 

natural expressive so the introduction of those expressions in education doesn’t make 

it only as educative method.The expression contributes to the individual’s 

development not only in a physical way but also in its intelectual, psychic, affective, 

moral and social capacities that also helps in its selfknowledge. This project pretends 

to prove that this characteristics are common to every age groups and this report 

highlights old-aged people as the biggest benefiter of modern society activities to 

overcome loneliness.  It’s pointed to the lifelong education concept, Senior University 

contributes and Arts influence to the elderly, in particularly the theatre. What really 

matters is that older people experience and stay active, and theater accepts all to be 

experienced. In short, this study aims to show different approaches of the arts in 

education, the advantages and fundamentals of an expressive education - highlighting 

the theater and its educational components - and the positive impact they have on 

elderly’s life.  

  

Key-words: Education, expressive education, lifelong education, theatre, elderly  
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INTRODUÇÃO GERAL  

  

   O presente relatório de estágio com feição dissertativa foi baseado em duas 

grandes vertentes. A primeira corresponde a toda a investigação realizada acerca da 

temática escolhida, a segunda diz respeito ao estágio desenvolvido na Universidade 

Sénior de Vila Real. A estagiária integrou a disciplina de teatro desta mesma instituição, 

responsabilizando-se pela programação das aulas ao longo do ano letivo 2015/2016.  

Obedecendo ao estágio realizado, este trabalho abordou a importância das artes 

na Educação no desenvolvimento global do ser humano, focando-se, depois, na 

influência que o teatro exerce sobre a terceira idade.  

Segundo Aberto Sousa (2003) as artes na educação não canalizam a pessoa 

para o mundo artístico, o seu objetivo principal é promover um enriquecimento forte 

da sua cultura geral. São, já, muitos os pedagogos que acreditam que a formação do 

indivíduo não deve ser especializada, e que a dicotomia entre as artes e a educação 

não é favorável. São defensores da inclusão das artes na educação pela valiosa 

contribuição que estas têm na formação global do ser.    

 O Homem é ser em constante desenvolvimento e, por isso, cada vez mais se 

evidencia o conceito de educação ao longo da vida, que não se limita apenas à 

obtenção de conhecimentos ou capacidades. Refere-se a uma educação que se 

preocupe com o desenvolvimento pleno do ser humano e com a melhoria da sua 

qualidade de vida.  

Cunha (2009) remete para a importância que este conceito, educação ao longo 

da vida, têm na terceira idade. O idoso é um ser ativo, vivo, que necessita de manter a 

mente exercitada para se adaptar às transformações. A educação ao longo da vida é 

um meio que facilita o processo de adaptação.   

A convivência do teatro com a terceira idade tem resultados gratificantes. O 

teatro para além de ser um meio de aprendizagem eficaz, ajuda a que expressem as 

suas inseguranças e medos, fortifica os laços afetivos e as relações interpessoais, e é 

um meio de combate ao isolamento, que é tanto frequente nesta faixa etária.   
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CAPÍTULO I  

PARTE TEÓRICA  
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1. A EDUCAÇÃO   

  

Segundo o Dicionário da Língua Portuguesa, Educação designa-se como: 

“acto ou efeito de educar; um processo que visa o desenvolvimento harmónico do 

homem nos seus aspectos intelectual, mural e físico e a sua inserção na sociedade; 

conhecimento e prática de usus de gente fina; instrução; polidez; cortesia”.  

Na sua definição linear, a Educação é um processo de socialização onde a 

pessoa adquire conhecimentos. O processo educativo baseia-se em valores culturais e 

comportamentais que promovem mudanças intelectuais, emocionais, sociais. São 

esses valores e essas mudanças, juntamente com a personalidade do indivíduo, que 

possibilitam a conquista diferentes formas de estar na vida.   

A Educação e a aprendizagem são conceitos que estão diretamente 

vinculados, tornando-se num processo que permanece ao longo da vida. No entanto, 

há que frisar, que a educação é um campo muito vasto e amplo e, por isso mesmo, 

distinguem-se três conceitos que a caracterizam: Educação Formal, Educação Não 

Formal e a Educação Informal.  

A Educação Formal resulta de um programa pré-definido e estruturado, 

direcionado para grupos homogéneos (grupos com características semelhantes – idade 

e capacidades.). É posta em prática em instituições educativas como escolas e 

universidades.  

A Educação não Formal acontece fora do contexto escolar e é direcionada para 

públicos mais heterogéneos. Pode ocorrer em museus, através dos meios de 

comunicação, através de organizações e eventos – feiras, encontros, cursos livres. 

Neste tipo de educação a aprendizagem resulta de acordo com as preferências e 

desejos de cada um, na medida em que é o indivíduo que escolhe as atividades e 

experiências em que quer participar.  

A Educação Informal ocorre de forma espontânea sendo resultado das 

experiências que o indivíduo adquire ao longo da vida. Este tipo de educação tem um 

carácter social e intercultural bastante evidente, pois pode surgir através de conversas 

e vivências.  

 Não há dúvida que a escola é um dos grandes impulsionadores no que diz respeito à 

educação, pois, por norma, acompanha a pessoa desde tenra idade até atingir a 
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maioridade. Mas, recorrendo às palavras de Lopes (2014, p. 109): “A educação 

constitui algo mais do que proporcionar conhecimentos”.  

Na educação é preciso ter em consideração outros fatores ligados à vida em 

geral e que intervêm no desenvolvimento global do ser humano, como: o ritmo, a 

diversidade e a ligação do indivíduo à comunidade. Lopes acredita que a educação não 

se confina apenas à escolaridade. Acredita que a prática educativa deve ser constituída 

pela convivência da educação formal, da educação não formal e da informal, no 

mesmo espaço educativo, de forma a equilibrar, fortificar, humanizar e valorizar essa 

ligação do ensino à vida.   

Considerando que um dos pressupostos da educação em geral é a formação 

equilibrada da personalidade e que esta depende sobretudo dos laços que se estabelece 

aquando das relações sócio afetivas com as pessoas, as coisas, meios e ambientes, é 

natural que as artes também se tornem parte integrante da educação, tal como outros 

elementos culturais (SOUSA, 2003).   

  

  

  

1.1. Artes na Educação – uma educação expressiva  

 

 

“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). 

 

  

O ser humano é naturalmente um ser expressivo e desde sempre sentiu 

necessidade para comunicar. Era através de pinturas, danças, e rituais que, em tempos 

primórdios, se estabelecia a comunicação com o outro. Esta forma de comunicação – 

não-verbal – “é um atributo da própria natureza humana e antecede a forma oral de 

comunicação” (FERRAZ et al., 2011, p. 44).   
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Nestes tempos, desta forma, valorizava-se o sentir, a emoção, as memórias e os 

sentidos, e estes enquadram-se, hoje, dentro das características que a Educação 

Expressiva pretende potenciar/estimular: imaginação, os sentimentos, as sensações, as 

emoções. Pretende trabalhar integralmente a pessoa. Daí que Ferraz e seus 

colaboradores (2011, p. 45) afirmem que “educação Expressiva se define pelo 

estímulo de todas as formas de expressões humanas em contexto educativo, sócio-

educativo (...) com a finalidade de promover a formulação do conhecimento, a 

aprendizagem e o desenvolvimento de competências humanas”. 

 Os autores realçam que esta, (a educação expressiva), pretende a construção de 

conhecimento através de um processo ensino-aprendizagem baseada em recursos 

expressivos como: expressão artística, plástica, dramática, lúdica, musical, entre outros. 

Recursos que permitem que o indivíduo aprenda, pense, crie, inove e participe 

ativamente no seu crescimento sem impor limites à sua criatividade e espontaneidade.   

Por sua vez Feio (2011, p. 87) realça que o “ser humano é um ser em constante 

construção, um ser multifacetado – multi-inteligentes, multi-expressivos, culturais, 

dotados, capacitados. E, por isso, faz sentido que a educação seja “multi”, 

diversificada. Uma educação que percebe e valoriza as várias facetas do ser humano e 

a necessidade de as estimular em amplitude e profundidade”. 

As atividades expressivas são benéficas pois, têm como base a comunicação, 

expressão e a interação, e possibilitam ao indivíduo (através de uma consciência 

crítica e ativa) a ampliação da visão do mundo, o favorecimento da criação de 

vínculos, a valorização da diversidade, do respeito, permitindo, assim, o 

desenvolvimento da tomada de consciência, o desenvolvimento da superação de 

preconceitos e um melhor conhecimento de si mesmo. Qualidades que estão na base 

de estruturação da personalidade, moldando a sua atitude perante a vida, perante o 

mundo.  

  
“A Educação Expressiva não é simplesmente um método 
“educativo”, que propõe a mudança de comportamento ou a simples 
transmissão de conhecimento (...), nem a simples inclusão da arte 
(...). Trabalha todas as formas humanas de expressão que facilitam o 
autoconhecimento, a autoexpressão, a criatividade” (FERRAZ et al., 
2011, p. 47).  
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De acordo com estes dois autores a Educação Expressiva fundamenta-se em 

quatro correntes/conceitos:  

  

- Andragogia, de Malcom Knoles – que se designa por “educação de adultos” 

(gogia – educação, andro-homem - adulto). Baseando-se no conceito desta 

corrente: a valorização da experiência de vida.  

- Construtivismo, de Piaget – no sentido em que o conhecimento pode ser 

construído de acordo com o estágio de desenvolvimento do indivíduo ou do 

grupo. Valoriza, assim, a experiência e a partir da mesma constrói-se um novo 

conhecimento.  

- Consciencialização de Paulo Freire – Este aponta que a consciencialização é 

o ponto central na Educação. “Ninguém educa ninguém, nem ninguém 

aprende sozinho,  nós homens (mulheres) aprendemos através do mundo” 

(FREIRE apud, FERRAZ & DALMANN, 2011, p. 53). Baseia-se neste 

conceito, na medida em que, ensinar não deve ser limitado apenas e somente à 

transmissão de conhecimento. Deve-se proporcionar um meio de produção e 

construção em grupo entre o educador e o participante, permitindo que o 

individuo expresse sentimentos, emoções, reflexões, afetos, conhecimentos 

através das suas vivências e relações de grupo, orientados por recursos 

expressivos.  

- Mediadores Expressivos integrados – “Todo o material, instrumento ou 

consigna proposta ao participante ou expressante, para o levar a se expressar 

livremente” (FERRAZ et al., 2011, p. 54). Os mediadores fundamentam a 

educação expressiva pois, facilitam a expressão, organização e elaboração do 

seu “eu interior”.  

  

Sob o ponto de vista de Ferraz e colaboradores (2011), destacam-se assim 4 

áreas principais que dão corpo e forma às atividades de uma Educação Expressiva. 

São elas: Artística, Lúdica, Sensorial e Ritualista.  
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Classificação  Tipos de Mediadores e Atividades Expressivas  

Artística  • Expressão plástica   
(Pintura, desenho, escultura modelagem, colagem)  

• Expressão corporal  
(Mímica, dança, movimento)  

• Expressão vocal  
(Voz, canto, respiração)  

• Expressão musical   
(Utilização de instrumentos musicais, audição musical)  

• Expressão dramática   
(Representação, dramatização e técnicas psicodramáticas)  

• Expressão escrita   
(Escrita espontânea e não estruturada)  

• Técnicas projetivas   
(Audiência e visualização reflexiva e criativa de filmes, imagens, fotografias e 

fotocópias)  

• Folclore  

Lúdica  • Brincadeiras infantis  

• Dinâmicas de grupo  

• Jogos espontâneos  

• Jogos de aprendizagem  

• Jogos musicais  

• Jogos simbólicos  

Sensorial  • Estimulação dos sentidos   
(estimulação táctil, estimulação visual, estimulação gustativa, estimulação 
olfativa)  

• Riso  

• Aromas  
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Ritualista  • Meditação  

• Rituais de celebração  

• Rituais de despedida  
Rituais de iniciação  

 Rituais de integração  

Rituais de nascimento  

Rituais de passagem  

Rituais de transformação  

Rituais familiares  

Rituais sociais  

Representação de rituais de outras culturas  

Utilização de elementos naturais: água, fogo, terra e ar  

Tabela 1. – Tipos de Mediadores e Atividades Expressivas  

  

Desta forma, as artes na educação ou, pegando no conceito destes autores, na 

Educação Expressiva, as artes são apenas um meio facilitador de conhecimento onde, 

através de mediadores expressivos, se valoriza o conteúdo e a emoção em vez da 

estética, do resultado.  

 De facto, a combinação de arte com a educação e a educação com a arte transportam 

consigo uma dinâmica sólida e frágil, ao mesmo tempo. Na medida em que a educação 

se centra num “mundo sólido, estável, o domínio da razão, da intelectualidade. E, por 

outro lado, a arte, é mais frágil, contestável, (...), o lugar inquestionável da dominante 

emotiva da afetividade” (BARRET apud DANTAS, VIEITES & LOPES, 2014, p. 14)  

Gisèle Barret, pedagoga, durante a sua vida profissional (aquando de 

investigações, formações, congressos, oficinas didáticas) teve por base duas práticas:  

 
– a pedagogia da expressão dramática;  

– a pedagogia da situação (uma extensão da expressão dramática, um 

recurso transversal para tentar cruzar a arte e educação, remetendo para a 

importância do cruzamento da multidisciplinariedade).   
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Acredita que a arte e a educação – “arteducação” – se manifestam como um só, 

daí ter desenvolvido de forma pessoal e poética este novo conceito. Não há divisão 

das partes, não se separa o que contém do que está contido, não se separa a disciplina 

da metodologia, “onde um mais um não fazem dois, mas sim, UM” (idem, p. 17).  

Não se pode considerar uma soma de partes mas sim, uma única entidade, uma 

única prática.   

Assim, torna-se importante concluir que a dicotomia entre arte e educação, 

entre a expressão dramática e a pedagogia, entre a emoção e a razão, não é plausível. 

Estes devem estar ligados e intersetados em pontos de passagem, para promover um 

crescimento global da pessoa, a todos os níveis.     

  

  

  

1.2. O Teatro – uma escola de aprendizagens   

  
“O Teatro foi desde sempre um meio privilegiado para 
a transmissão de ideias (...) É um meio de 
conhecimento que nos situa frente ao outro e frente à 
história.” (VIEITES, 2014, p. 154).   

  

 Desde alguns séculos que vários pedagogos e profissionais da área teatral têm 

realçado a potencial contribuição que o teatro poderia ter na educação devido ao seu 

carácter de comunicação social, de crítica, ao seu poder de formação e de informação 

(SOUSA, 2003). Aliar o Teatro e a Educação pode ser um espaço de (re)conquista da 

afirmação individual ou coletiva, na medida em que estes contribuem para a 

valorização e para o melhoramento da qualidade de vida.   

     

“Já lá vai o tempo, do jovem actor, que via o teatro como a prática 
teatral pura e dura, feita quer por profissionais, quer por amadores. 
Nos últimos quinze anos a visão redutora que se tinha sobre o 
Teatro foi-se alterando porque o mundo também se alterou. Assim 
da obra de arte efémera passou-se paulatinamente (...) para uma 
função de intervenção social, cultural e educativa” (BENTO apud 
DANTAS, VIEITES & LOPES, 2014, p. 93). 
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  Bento (2014) afirma que em Portugal, o teatro, devido a esta vertente de arte 

de intervenção social, cultural e recreativa que lhe é característica, contribuiu para 

consciencializar as pessoas sobre os seus direitos e deveres de cidadania, para a 

apropriação do saber e do conhecimento.   

A verdade, é que as artes em geral, e o teatro em particular, foram assumindo o 

compromisso de constituir-se como elemento de mudança pois, segundo Bento 

(2014), o Teatro surge como um espaço de redescoberta de emoções, como território 

de ação, como finalidade de aprendizagens e como abordagem ao conhecimento. 

Acompanhando a perspetiva deste autor, a utilização das artes, em especial do teatro, 

nos últimos anos, evidenciou o seu carácter/capacidade de impedir o recuo social e 

cultural pois, o teatro promove o bem-estar das pessoas e, devido às múltiplas 

interações e trabalho de grupo, possibilita a recuperação de hábitos de socialização. 

Transporta o individuo para uma outra dimensão, dimensão expressiva e criativa, 

mantendo-o ativo e envolvido no seu próprio desenvolvimento.  

“A arte teatral, é uma prática que gera transformação social e que transporta 

em si a ideia de que todo o ser humano é potencialmente um ser criativo” (LOPES, 

2014, p. 107).  

 O Teatro é um dos meios artísticos mais flexíveis e impulsionadores da 

criatividade. É uma escola de aprendizagens que coloca, lado a lado, o saber e o 

conhecimento, “é a vida, mas só se concretiza com a vida que as pessoas lhe dão” 

(BENTO apud DANTAS, VIEITES & LOPES, 2014, p. 94).  

  

  

  1.3. A Expressão Dramática e a Expressão Teatral – Componente Educativa  

  

Falando de Teatro torna-se relevante abordar a expressão dramática e teatral, 

visto que são componentes estruturantes do teatro e fundamentam-no como arte de 

expressão.  Sousa (2003, p. 33) diz-nos “A Expressão dramática é um dos meios mais 

valiosos e completos de educação”. O mesmo autor considera que a ação da expressão 

dramática alcança quase todos os aspetos mais importantes do desenvolvimento 

podendo, as atividades, serem adaptadas de acordo com os objetivos, idades e meios, 

tornando-se, por isso, uma das principais formas de atividades educativas, no meio das 

artes.   
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A expressão dramática impulsiona a criatividade, a consciência de valores e, 

ao mesmo tempo, fortalece as relações sociais dado que, como promove atividades de 

grupo, implica a cooperação entre todos os membros. No entanto, o seu principal 

objetivo é a expressão. Pretende que o indivíduo expresse livremente os seus 

sentimentos, desejos e tensões interiores.   

Pela expressão dramática, a criança e o adulto, conseguem realizar-se. 

Imaginado um mundo que é só seu, conseguem desempenhar funções e realizar todos 

os seus desejos. Dá-se, por assim dizer, uma fuga do mundo real para o mundo 

fictício.  

“O homem, não só a criança mas mesmo o adulto, tem sempre necessidade de 

qualquer atividade que lhe permita por vezes o abandono do mundo da realidade para 

entrar no mundo da ficção, de devaneio, do sonhar acordado ( < - Se me saísse o 

totoloto... > )” (SOUSA, 2003, p. 35) . 

 Segundo Vieites (2014), a expressão dramática e a expressão teatral são as duas 

grandes áreas que reúnem a natureza educativa do teatro. Por um lado a expressão 

dramática situa-se/atua na esfera do quotidiano e a expressão teatral assenta-se como 

forma artística. Este autor afirma que, embora a expressão dramática e a expressão 

teatral sejam dois modos de se fazer, têm um conjunto de princípios básicos comuns que 

são fundamentais para o desenvolvimento pessoal. A natureza do teatral assenta “no 

princípio de que a expressão dramática, no plano da experiência, serve de base à 

expressão teatral, no plano da arte cénica” (VIEITES, 2014, p. 150).  

Este princípio engloba outros tantos que acabam por caracterizar a educação 

teatral. É no plano da experiência que se:   

– Explora, desenvolve e utiliza recursos expressivos da pessoa. 

Nomeadamente recursos ligados à expressão oral, corporal e gestual 

(BARKER apud VIEITES, 2014);   

– Recorre a uma base experimental de ação baseada no princípio do “fazer 

como se” ou na premissa “Que se passaria se...?”, que explora a 

capacidade de jogar (HUIZINGA apud VIEITES, 2014);   

– Desenvolve a “dramaturgia da situação”, adaptando a sua conduta, o seu 

exercício, o seu desempenho, às novas situações, utilizando o improviso 

como estratégia para esse fim (VIEITES, 2014);   
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– Propicia uma constante interação grupal, que procura desenvolver 

competências de expressão e comunicação seja no grupo, seja, 

posteriormente, com o público que assiste (VIEITES, 2014).   

  

Em concordância com as observações de Vieites (2014), pode-se assim dizer 

que a expressão dramática e a expressão teatral baseiam-se num jogo de comunicação 

real ou dramatizada, na medida em que pode assentar na vida real ou na ficção cénica. 

Aquando da improvisação o indivíduo está sujeito a estímulos e circunstâncias à sua 

volta que promovem uma resposta. Essa resposta pode ser realista ou pode ser 

fantasiosa.   

  

  

  

 1.3.1. Componentes da Expressão Teatral   

  

Existem muitas outras componentes, ferramentas da expressão dramática, que 

em intersecção com a expressão teatral, complementam a área teatral em si.  

Destacamos as seguintes:  

  

• Imitação  
 
É a reprodução simples (de gestos, atos ou atitudes) de um modelo, de uma 

pessoa, de um grupo ou de qualquer um fenómeno. A imitação nunca é exata. 

Esta varia pois, a perceção da ação é diferente de pessoa para pessoa. Depende 

da personalidade de cada um, do seu poder de observação e de expressão. A 

necessidade de aperfeiçoamento juntamente com a diversidade entre quem 

observa e quem executa, leva a criações novas de ação. É aqui o processo de 

imitação se torna criativo, tornando-se ainda um fator de progresso criativo.  

É através da livre interpretação das ações que a imitação se sagra numa das 

primeiras manifestações do movimento dramatizado.   
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• Mímica  
 
“É a representação de alguma história ou acontecimento, por gestos, sem 

recorrer ao uso da palavra. O centro da atenção reside totalmente na forma da 

acção e nas atitudes” (SOUSA, 2003, p. 63)  

Alguns autores, sobretudo franceses, classificam as ações dramatizadas por 

gestos em 3 palavras: Mimo (referindo-se apenas a uma ação simples ou 

isolada); Pantomima  (reprodução de uma peça, sucessivas ações sem o 

emprego da palavra, valorizando a ação do corpo e do movimento); Mímica 

(um código particular, uma comunicação por gestos).  

Alberto Sousa evidencia que na nossa língua é mais comum englobar-se as três 

palavras num só termo – mímica – referindo-se a toda a ação expressiva, ou 

narrativa, sem o emprego da palavra.   

  

  

• Jogo / Jogo dramático  
  
Sousa (2003), ao basear-se em Vigostsky (1970) e Bolton (1983), afirma que o 

jogo leva ao pensamento abstrato, em que imaginativamente se geram ações, 

ideias e objetos que não estão presentes na perceção do real. O valor do drama 

no desenvolvimento social proporciona ao indivíduo a capacidade de ouvir e 

entender, o respeito pelos outros, a liderança, o saber trabalhar em grupo.    

Através do jogo, e em articular do drama infantil, desenvolvem-se 

características importantes como autoconfiança, autoconceito e a 

independência (SLADE apud SOUSA, 2003). O Jogo dramático ou 

Improvisação, constitui-se através de atividades lúdicas expressivas e criativas 

e a sua principal característica é a improvisação constante. Não há qualquer 

preparação anterior, qualquer texto escrito, a improvisação é espontânea e 

livre, havendo por isso um trabalho de criação contínuo. “Este é apenas um 

meio para que (...) se expresse e desenvolva as suas capacidades criativas. 

Existindo um clima de liberdade, de confiança, de alegria e de respeito mútuo” 

(SOUSA, 2003, p. 67).  
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• Dramatização  
 
“Designa-se geralmente por dramatização este jogo espontâneo da criança, em 

que ela conta algo (acontecimento, história, etc.) utilizando os gestos e a 

palavra” (SOUSA, 2003, p. 68). Na dramatização, ao contrário da 

improvisação, há previamente um delinear da ação geral e particular, dos 

diálogos, localizações e deslocações espaciais. Expressa-se os sentimentos, as 

emoções, age-se de acordo com o papel que se representa. No entanto, não há 

texto escrito. Há liberdade de diálogos, gestos e movimentações, daí, por vezes 

o fio condutor planeado não corresponder ao apresentado. A dramatização de 

uma história não tem de ser fiel ao argumento, não tem um carácter fixo. Na 

dramatização valoriza-se e incentiva-se a criatividade em ação.  

  

• Brainstorming  
 
“Trata-se de uma metodologia criativa adoptada em expressão dramática para 

a criação de histórias para dramatizar” (SOUSA, 2003, p. 74). Esta 

metodologia centra-se no desenvolvimento das capacidades criativas. 

Propõem-se um tema e à volta do mesmo surgem ideias inusitadas. Depois 

desta fase de produção, faz-se uma seleção (mental) de todas as ideias, 

aproveitando-se apenas as mais valiosas para a temática.  
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1.4. Aprendizagem pela experiência nas Artes Cénicas    

  

José Dantas, Manuel Vieites e Marcelino Lopes no livro “As Artes na 

Educação”, expondo o trabalho de Ana Carvalho, deixam expressa a ideia que em 

qualquer atividade de expressão performativa, a construção de um espaço físico, quer 

seja o palco ou outro contexto, resulta de um trabalho em equipa que é fundamental. 

Resulta do diálogo, da aprendizagem com os atores, os músicos, encenadores, entre 

outros. Este tipo de metodologia designa-se de “aprendizagem pela experiência e 

construção coletiva de um evento” (DANTAS, VIEITES & LOPES, 2014, p. 227).  

Esta permite entender o ensino artístico, e particularmente as artes cénicas, 

como “contributo activo no desenvolvimento da autonomia da aprendizagem no 

indivíduo” (ibidem). 

Carvalho (2014) afirma que a aprendizagem pela experiência tem como base 

de funcionamento diversos fatores: o recurso e envolvimento dos níveis intelectuais 

do indivíduo, as suas motivações e sentidos, a utilização de conhecimentos adquiridos, 

e a utilização desses mesmos conhecimentos no processo de desenvolvimento de um 

evento.   

Enfatiza, ainda, que a experimentação é parte integrante do processo de 

aprendizagem pela experiência. Isto leva-me a concluir que a aprendizagem pela 

experiência é parte integral da arte teatral, pois, quer seja em exercícios de 

improvisação, quer seja no processo de exploração do personagem, ou até mesmo na 

idealização dos cenários, por exemplo, a experimentação é uma constante. Tudo passa 

por uma fase de experimentação alcançando, depois, o produto final. A 

experimentação “é potenciadora do desenvolvimento de cada indivíduo no sentido de 

uma melhor compreensão de si próprio, dos outros e do mundo” (CARVALHO, 2014, 

p. 230).  

  

Carvalho (2014, p. 230), ao basear-se em autores como Lee, Boud e Cohen, 

2000), afirma que a aprendizagem pela “experiência é benéfica se for já aplicada em 

anos que antecedem o ensino Universitário”. Dizem ser “apropriada e útil, porque nela 

se abrange a aprendizagem formal, a aprendizagem informal, a aprendizagem não 

formal e a aprendizagem ao longo da vida”.   



	   	  	  	  
	   24  

  
  
   

2. O IDOSO - O ENVELHECIMENTO E A SOLIDÃO  

  

  O envelhecimento é fase integral da vida que, desde tempos primórdios, foi 

sendo encarado de diferentes formas. Cunha (2009) afirma que alguns definem o 

envelhecimento como uma diminuição geral das capacidades, outros caracterizam-no 

como um período de crescente vulnerabilidade e de maior dependência, ou ainda, 

segundo uma perspetiva mais positiva, como o ponto mais alto da sabedoria, bom 

senso e serenidade. A verdade é que, o seu conceito e a forma de como esta 

problemática tem sido retratada, varia de acordo com as diferentes culturas e evolução 

das comunidades, ao longo do tempo.   

É no pós da segunda guerra mundial que o envelhecimento começa a 

sobressair e, atualmente, “o aceleramento do envelhecimento da população é um 

fenómeno comum a todos os países do mundo, fenómeno que se deve à conjunção de 

dois fatores: o progressivo aumento da expectativa de vida, (...) e a queda da taxa de 

fecundidade da população” (CUNHA, 2009, p. 96) . 

 A autora, baseada em Nazareth (1994), declara que antes, a explicação para a 

explosão demográfica da terceira idade, era consequência direta do aumento da 

esperança de vida, mas hoje sabe-se que o principal responsável por este fenómeno é o 

declínio da natalidade.  

 O desafio hoje, já não é viver mais (visto que o envelhecimento é uma 

conquista dos tempos modernos), mas sim viver melhor. O desafio é melhorar a 

qualidade de vida. “Nesse sentido, as condições para um envelhecimento bem 

sucedido dependem de como a sociedade, na qual o idoso vive, entende e se relacione 

com ele” (CUNHA, 2009, p. 98). 

  Uma das grandes problemáticas que os idosos enfrentam é a solidão. A 

reforma, o afastamento dos filhos, (que já têm as suas próprias casas e vivem noutras 

cidades), a perda de entes querido e amigos próximos, são fatores que fazem da 

velhice um período de perdas significativas e de constante adaptação. Faz parte da 

natureza humana estar em constante relação e a solidão pode ser a causa de inúmeras 

situações problemáticas e, inclusive, de doença. Colmatar a solidão é uma das formas 

de assegurar a qualidade de vida do idoso, anteriormente referida.   
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O idoso precisa de um meio que lhe permita estar em constante relacionamento 

com pessoas com quem se identifique e tenha, até, características similares às suas. 

Um meio que lhe possibilite a constituição de um grupo de amigos e um espaço para 

ser escutado, acolhido e compreendido. São essas amizades e vivências que ajudam o 

idoso a superar as situações de solidão (CUNHA, 2009).  

O comodismo e o conformismo “são sinónimo de morte lenta quando se 

começa a entrar vertiginosamente na idade” (BENTO apud DANTAS et al., 2014, p. 

91), por isso o idoso deve investir em ações produtivas e atividades que gerem saúde, 

bem-estar e melhorem as suas condições de independência, na medida em que lhe 

proporcionam autonomia.  
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3. EDUCAÇÃO AO LONGO DA VIDA  

	   	  	  	   

Hoje em dia é exigida uma constante adaptação às mudanças e por isso, cada 

vez mais se valoriza a educação permanente. Este conceito ganha evidência na 

sociedade moderna, na medida em que hoje existem já instituições que entendem esta 

necessidade (nomeadamente na terceira idade) garantindo e ponto em prática este 

mesmo conceito.   

Para Cunha (2009), a terceira idade é um momento propício para o 

desenvolvimento de atividades. Nesta etapa da vida há mais disponibilidade, mais 

tempo livre (maioritariamente associado à reforma), que pode ser aproveitado para 

investir em atividades educativas. Sendo, o idoso, “uma “escola cultural”, viva, activa 

e aberta, que não pode, de forma alguma, deixar de paralisar o cérebro” (CUNHA, 

200, p. 104), torna-se importante que este faça desta fase de vida, um tempo de 

desenvolvimento. A autora defende que a mente precisa e deve ser exercitada, para 

que se adapte ás transformações e evoluções da sociedade.  

Este processo de adaptação torna-se possível através de uma educação 

permanente ao longo da vida. A verdade é que aprendizagem é contínua, é para a vida. 

E, efetivamente, com esta necessidade de manter o idoso ativo, o conceito de 

aprendizagem ao longo da vida ganha outro destaque, perpetuando-se, de diferentes 

formas, no quotidiano da sociedade contemporânea.  

A aprendizagem ao longo da vida é importante e necessária, não só devido às 

mudanças a que se está sujeito, mas porque a aprendizagem é fundamental para o bem 

estar e desenvolvimento pessoal.  Ou seja, “A finalidade da educação ao longo da vida 

não se limita à aquisição de determinados conhecimentos ou capacidades. A sua 

finalidade é o desenvolvimento de um ser humano mais plenamente humano a cada 

dia que passa e a melhoria da sua qualidade de vida e a do seu ambiente” (CUNHA, 

2009, p. 104).  
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3.1. Universidade Sénior  

  

  Com este intuito começou ser a pensada e ponderada a criação de espaços 

onde os idosos pudessem não só adquirir conhecimentos, como também, partilhar 

experiências. As Universidades Séniores surgem com o intuito de dar resposta a esta 

necessidade constante de aprendizagem fazendo com que o idoso cumpra em pleno 

atividades e gostos que noutras etapas da sua vida, devido a algumas exigências e 

obrigações, não conseguiu concretizar.  

 “O idoso manifesta interesse pela leitura, pela escrita, pela informática e pela 

formação artística” (CUNHA, 2009, p. 104) e as Universidades Séniores têm 

programas curriculares, atividades e uma diversidade de disciplinas capazes de instruir 

os alunos nesses sentidos.   

Os idosos gostam de se sentir úteis e de se manter ativos e que uma das formas 

de responder a esta vontade/necessidade é frequentarem as Universidades Séniores – 

locais onde se podem dedicar a atividades de formação. O principal objetivo é o de 

adquirir novos conhecimentos e competências, mas também explorar determinados 

temas, explorar as suas capacidades intelectuais e criar de laços sociais, combatendo o 

envelhecimento (Cunha, 2009).   

 Como já foi referido anteriormente, a esta etapa da vida está vinculada a 

questão do isolamento e é através do estímulo e da motivação que o idoso combate o 

envelhecimento e a solidão. Ir para a Universidade Sénior é, na verdade uma forma 

combater estas questões através do contacto com o outro.  Cunha (2009, p. 99) refere 

que “a vantagem de ampliar os seus temas de conversa, o que supõe compartilhar 

objetivos, desilusões, alegrias ou doenças, levam o idoso a adquirir um ânimo que o 

ajuda a amenizar os problemas pessoais” .   

Além disso, com o auxílio da Universidade Sénior, o idoso adota uma atitude e 

capacidade criativa e ainda uma atitude ativa perante a vida. Estas instituições têm um 

papel fundamental pois, permitem que o idoso “permaneça ativo e desenvolva 

atividades; conviva e se integre socialmente; esteja informado e em formação 

permanente; participe de forma ativa, criativa e crítica”(idem, p. 105).   
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  O trabalho e estímulo constante da mente é uma forma de se manter a 

harmonia e o equilíbrio humano permitindo, assim, a perpetuação de uma vida 

saudável.  

    3.2. O Teatro e a Terceira Idade  

	   	  	  	   

O teatro “é uma arte que proporciona um envolvimento direto e próximo” 

(CUNHA, 2009, p. 121), pois este “vive da proximidade, do toque, das sensações, e 

pode activar ou transformar a experiência que se tem da vida” (CUNHA, 2009, p. 

122). Quando se leciona a disciplina de teatro não se trata apenas de ensinar a fazer 

teatro, (de decorar texto, decidir cenários e figurinos, de estudar as movimentações e 

subir a um palco), pretende-se pôr em prática capacidades e competências, aliando um 

espírito crítico, reflexivo e de iniciativa, ou seja, pretende-se trabalhar determinadas 

características para que os alunos se tornem “observadores atentos e esclarecidos, 

cidadãos críticos e agentes interventivos” (CUNHA, 2009, p. 123).   

No entender de Cunha (2009, p. 123), o teatro é um “meio de aprendizagem 

gratificante e eficaz que permite aos que aceitam o seu desafio, melhorar-se a si e à 

sua vida com prazer”, pois, pretende-se que explorem e descubram aspetos da sua 

personalidade, que aprendam a rentabilizar esses mesmos aspetos para a sua felicidade 

e equilíbrio pessoal, que disfrutem da compreensão do outro e evoluam juntamente.   

Através do teatro e de todas as ferramentas que lhe estão associadas, 

trabalhasse o desconhecido, abrem-se novos horizontes, visualizam-se novas 

realidades. “Aprende-se a ver o outro lado das intenções de um gesto, de uma palavra, 

de um texto ou de um espetáculo, a fazer novas leituras da realidade relacionadas com 

outras formas de vida, para além de oferecer diferentes pontos de vista” (ibidem).  

Ao contrário das outras faixas etárias, quando se trabalha com adultos na área 

teatral a diversidade em relação a idades, capacidades, nível académico e cultural 

torna o grupo mais interessante. As diferenças individuais trazem diferentes 

perspetivas e visões acabando por enriquecer o trabalho de grupo. Por outro lado, o 

trabalho com adultos, principalmente com mais de 50 anos, revela algumas 

dificuldades quanto à ação. Essas dificuldades revelam-se devido a certas inibições 

por parte do grupo e, por norma, são necessárias mais conversas introdutórias, 
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conversas que os preparam e lhes explica o que é pretendido por completo, de modo a 

desbloquear alguns constrangimentos e motiva-los na participação (SOUSA, 2003).  

Na verdade, para o idoso, o mais importante de tudo é que este “deixe de ficar 

unicamente sentado, à espera que a morte chegue e passe a viver intensamente a vida 

que lhe resta” (CUNHA, 2009, p. 124). 

 O importante é que experimente e se mantenha ativo e em teatro tudo é 

possível de ser experimentado. Tudo é jogo lúdico, faz de conta, vive-se a fantasia, o 

real, o imaginado (CUNHA, 2009, pp. 123-124). Permite-se a exploração do “Eu”, e, 

sobretudo, a compreensão do universo/dimensão de cada um enquanto ser humano. 

(CUNHA, 2009)  

   
 3.2.3. Teatro e o Corpo  

  
  No Teatro, e na vida em si, o corpo é o principal instrumento de trabalho. É ele 

que “permite que que cada um se desloque, se relacione, se expresse e intervenha.” 

(CUNHA, 2009, p. 110), é a nossa principal fonte de expressão.   

Ter um corpo e uma energia presente já transmite, por si só, alguma coisa, 

transmite uma intenção. No entanto, como seres humanos, seres sociais, temos 

necessidade e a possibilidade de comunicar de diferentes formas. A Autora Maria José 

Cunha (2009) remete para a importância do conhecimento do próprio corpo, e das 

formas de expressão de que este nos possibilita.   

Os olhos, por exemplo, são capazes de transmitir ternura, rejeição, tristeza, 

surpresa, dúvida. O rosto possibilita o transparecer de inúmeros sentimentos e 

emoções honestas, como também é capaz de os ocultar ou fingir. O sorriso forçado, 

exagerado, ruidoso, contraído, livre e autêntico pode transmitir diferentes estados de 

espírito. A forma de estar do corpo ou até a forma de caminhar, pode transmitir 

entusiasmo, proximidade, distanciamento, nervosismo, altivez. O gesto pode revelar, 

transparecer, um pensamento ou ideia, fazendo com que em várias situações este se 

sobreponha à palavra.   

 Em teatro existe a constante preocupação com o explorar de emoções e 

sensações. O trabalho corporal está sempre presente, é a base. É através dos 

aquecimentos corporais, dos jogos de confiança, dos exercícios de dicção, de 
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exercícios de improvisação, das dinâmicas de grupo que se consegue explorar todas 

estas valências. Segundo as palavras de Cunha:  

“Trabalhar o corpo produz um processo de autoconhecimento e de 

criatividade, através do qual cada indivíduo, que nele se integra, se 

pode preparar para se situar melhor face aos fenómenos intrínsecos 

e extrínsecos à natureza e transformações estruturais vivenciadas no 

desenvolvimento da sociedade, numa vigorosa (re)construção de 

identidade humana” (CUNHA, 2009, p. 110).  

  

Dar ao corpo uma forma de expressão e criação, através de atividades 

criativas, possibilita ao indivíduo desenvolver mais segurança, autonomia e 

disponibilidade corporal, em qualquer uma das faixas etárias. Esta descrição 

enquadra-se perfeitamente nas características e pressupostos de trabalho em teatro.  

Desenvolver atividades, dinâmicas, exercícios que lhes deem essa segurança, 

autonomia e disponibilidade corporal, que no fundo os preparam para subirem a palco. 

Preparam-nos para que fiquem mais à vontade perante o olhar do outro, e fiquem 

confortáveis em situações de improviso.   

 De uma forma geral, não só para o teatro, mas para a vida em si, “em qualquer 

fase da vida é importante cuidar-se do corpo e da mente” (CUNHA, 2009, p. 109).  
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CONCLUSÃO  

  
   

Este capítulo teve o intuito de orientar o leitor e expor o tema que foi proposto.   

As expressões, sob qualquer uma dos seus componentes, ajudam o ser humano a 

desenvolver-se de forma integra, completa, de modo a explorarem o seu “eu” interior 

e fundamentarem a sua personalidade.   

Esta ideia remete-se para crianças e jovens mas também para o adulto e idoso, 

visto que as aprendizagens e o desenvolvimento humano é uma constante na vida.  

Toda a investigação realizada teve como princípio a aquisição de novos 

conhecimentos, com o intuito de estes serem conjugados com os conhecimentos já 

adquiridos. Apesar de todas as aprendizagens daqui resultantes, fica a noção plena que 

de muito mais poderia ter sido abordado e explorado.   
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CAPÍTULO II  

PRÁTICA DE ENSINO SUPERVISIONADA   
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INTRODUÇÃO  

  
  
  

No âmbito das unidades curriculares Estágio I e Estágio II foi realizado um 

estágio pedagógico em colaboração com a Universidade Sénior de Vila Real.  

Primeiramente é apresentada uma contextualização do meio em que a 

instituição se insere, a caracterização da própria instituição e ainda uma análise dos 

documentos orientadores para, assim, melhor se compreender a dinâmica e essência 

educativa e os parâmetros que movem a funcionalidade da mesma.  

 A segunda parte deste capítulo diz respeito à descrição e análise das planificações das 

aulas que fomentaram a disciplina Teatro da Universidade Sénior no ano letivo 

2015/2016.  
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1. CARACTERIZAÇÃO DO MEIO ENVOLVENTE  

  

A 20 de Agosto de 1823 foi apresentada ao Rei D. João VI uma petição, 

assinada por 342 cidadãos para elevar e promover a vila a Cidade Real. Nos dias de 

hoje uma reivindicação deste carácter seria baseada em razões de ordem económica e 

em critérios de desenvolvimento. No entanto, em 1823, o fundamento que sustentou 

esta petição relacionou-se com o heroísmo, o patriotismo e lealdade dos Vila 

Realenses.  Porém, o Rei não ficou sensibilizado com as razões dos transmontanos. 

Vila Real teve de esperar mais um século para subir na hierarquia das povoações pois, 

só no século XX, na data de 20 de Julho de 1925, é que se elevou a cidade, 

conservando, mesmo depois, o nome de vila. “Fez bem: era um nome que atinha 

acompanhado durante mais de seiscentos anos, desde a sua fundação em 1289, não ia 

agora enjeitálo, vaidosa da promoção” (CABRAL & ALBANO, 2001, p. 14).Vila 

Real é uma cidade de Trás-os-Montes e Alto Douro que se situa a cerca de 450 metros 

de altitude sobre a margem direita do Rio Corgo. A cidade encontra-se num planalto 

envolvido de altas montanhas, tendo como pano de fundo as serras da serra do Alvão 

e a do Marão. É sede de concelho cercado a norte por Ribeira de Pena e Vila Pouca de 

Aguiar; a leste por Sabrosa; a Sul pelo Peso da Régua e Santa Marta de Penaguião; a 

oeste por Amarante, e noroeste por Mondim de basto. Concelho que têm uma área de 

378,80 km2 e cerca de 52 mil habitantes, e está subdividido em 20 freguesias: Abaças, 

União das Freguesias de Adoufe/Vilarinho de Samardã, Andrães, Arroios, União das 

Freguesias de Borbela/Lamas de Ôlo, Campeã, União das Freguesias de 

Constantim/Vale de Nogueiras, União das Freguesias de Nogueira/Ermida, Folhadela, 

Guiães, União das Freguesias de São Tomé do Castelo/Justes, União das Freguesias 

de Mouçós/Lamares, Lordelo, Mateus, Mondrões, União das Freguesias de Vila Real, 

Parada de Cunhos, União das Freguesias de São Miguel da Pena/Quintã/Vila Cova, 

Torgueda e Vila Marim. Vila Real é, ainda, capital de distrito, sede de uma diocese e 

de um regimento de infantaria, uma grande universidade, numerosas outras escolas de 

todos os níveis, um hospital completo de valências, um pequeno aeroporto, um parque 

industrial, complexos desportivos, equipamentos culturais, coletividades desportivas, 

culturais e recreativas, associações empresariais, estações de rádio, jornais e revistas, 

parques e jardins, agências bancárias, hipermercados, centros comerciais, hotéis, 

restaurantes, bares, discotecas. “Tudo o que responde às exigências da vida gregária” 

(CABRAL & ALBANO, 2001, p. 17).  
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  2. CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO   
  

  O Centro Cultural Regional de Vila real (CCRVR) é uma cooperativa cultural 

sem fins lucrativos fundada a 4 de Outubro de 1979, beneficiando do apoio financeiro 

do Ministério da Cultura e da Fundação Calouste Gulbenkian. Esta cooperativa 

começou a destacar-se como organismo importante, na medida em que contribuiu para 

o desenvolvimento cultural da região, dando primeiramente destaque à cultura popular 

onde dominavam os jogos populares transmontanos, a etnografia e o património. O 

CCRVR Localiza-se no largo de S. Pedro e dispõem um museu etnográfico e uma 

galeria de exposições ao serviço da cidade e da região e mantém em funcionamento a 

Universidade, de cariz autodidata e destinada à terceira idade.   

A Universidade Sénior de Vila Real foi criada em 2001 estando sediada no 

Centro Cultural Regional de Vila Real, um edifício do século XVIII, pertencente à 

família Botelho Machado, Morgados de Vila Real.   

Renasceu, assim, o gosto pelo ensino e pelo conhecimento na cidade de Vila 

Real. A Universidade baseia-se num ensino não formal (não tendo horários rigorosos 

nem exames de avaliação de conhecimento), e foi criada com o intuito de “abrir as 

portas a novos alunos, homens e mulheres que, depois de uma vida inteira de trabalho, 

viram na reforma a oportunidade de regressar às aulas para aprender, recordar e, 

sobretudo, conviver1”.  

Esta instituição é aberta a todos, não exigindo idade limite ou habilitações 

literárias mínimas. Esta academia funciona como impulsionador de desenvolvimento 

cultural local, onde dispõem diversas disciplinas: Artes decorativas; Ciências da 

Natureza; Danças de Salão; Ginástica; História; Informática; Inglês; Literatura; 

Música e Canto; Pintura; Teatro; através das quais oferece uma aprendizagem da qual 

não constam exames nem formatura. Uma “aprendizagem que dá mais sentido à vida” 

(Voz de Trás-os-Montes, Edição nº 3392).  

  A Universidade surgiu com o intuito de integrar os alunos na sociedade, no 

desempenho de atividades recreativas, desportivas e culturais, assim como reforçar os 

laços de amizade e contribuir ativamente para a comunidade. A sua metodologia 

permite:  

                                                
1 In: Voz de Trás-os-Montes, Universidade Sénior: Quando “aprender é uma terapia”, Edição nº 3392).   
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• A promoção e convívio pessoais, grupais e comunitários;  

• O diálogo através de interesses, aspirações e motivações comuns;  

• A participação ativa em atividades lecionadas, que posteriormente são 

apresentadas ao público, como: teatro, dança, canto, artes decorativas e 

plásticas;  

• Criação e divulgação de talentos locais.  

 A Universidade Vila-Realense não tem “fins lucrativos”, ainda assim, tem como 

mensalidade uma propina de 40€ que permite a inscrição em 10h letivas semanais. 

Essa propina é necessária para pagar a renumeração de professores (procurando cada 

vez mais que esta função seja executada por voluntários), como também as despesas 

de que a instituição acata como: água, luz e limpeza da universidade.  

    

2.1. Recursos humanos e materiais  

  

  Tal como todas as instituições, a Universidade Sénior dispõem de uma equipa 

da direção, uma equipa de docentes e não docentes que contribuem para o 

desempenho das atividades a que a Universidade se propõem.    

  

  

2.1. 1. Pessoal Docente  

    

A equipa de docentes é constituída por 11 professores, contando, neste ano 

letivo, com a colaboração de 3 estagiárias para lecionar a disciplina de teatro.   

    
2.1.2.  Pessoal não docente  

  

  A equipa da Direção é constituída por: Presidente da direção, Vice-Presidente 

da direção, Presidente Assembleia, Tesoureiro e Secretária. À Direção cabe todo o 

processo de administração, gestão e programação cultural.  

 Pertencendo ainda ao grupo de pessoal não docente, a US conta ainda com uma 

assistente administrativa – rececionista – e ainda de uma empregada de limpeza, 

essenciais para o bom funcionamento da instituição.  
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   2.2. Caracterização e Organização dos espaços e Materiais  

  

  O CCRVR dispõem à Universidade Sénior diferentes divisões que possibilitam 

a organização e funcionamento da mesma.   

No primeiro piso encontra-se a secretaria e a sala da direção; sala de 

exposições; sala destinada às aulas dança de salão (a qual está devidamente equipada 

com espelhos) e as casas de banho comuns.   

No piso superior encontra-se a sala de informática (equipada com 

computadores); uma cozinha; uma sala de espera ampla (a qual também é utilizada 

para fazer exposições); uma sala de aulas (onde decorrem maior parte das disciplinas) 

e que contem duas outras divisões – duas salas que são utilizadas para guardar 

material e, em dia de apresentações, utilizada como zona de bastidores.  

 Durante o horário de funcionamento da US têm acesso às instalações Docentes e 

Alunos, e em ocasiões festivas e apresentações públicas, amigos, familiares e a 

comunidade vila-realense em geral.  

  

2.2.1. Espaço exterior  

  

 A Universidade Sénior possuiu ainda de um espaço exterior amplo – um 

jardim – situado na parte traseira do edifício. É o local onde se realizam eventos 

festivos como: convívio de S. Martinho, jogos populares, convívio de encerramento 

do ano letivo.   
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3. DOCUMENTOS ORIENTADORES  

  

 A US de Vila Real tem como base de ação documentos orientadores que 

refletem a dinâmica escolar, definem os princípios e as linhas orientadoras gerais da 

instituição, os quais procuram dar resposta educativa.   

Através do documento de Regulamento Interno (RI) e do Plano Anual de 

Atividades (PAA), a US de Vila Real estabelece os seus princípios orientadores e 

metas, tendo como finalidade a obtenção de êxito no que diz respeito ao 

funcionamento, à execução e concretização dos seus objetivos. Êxito esse, que só é 

possível se toda a comunidade escolar estiver envolvida no cumprimento das suas 

atividades educativas e sociais.  

  

  

  

3.1. Regulamento Interno  

  

A Universidade Sénior de Vila Real atua em diversas áreas do saber através: 

de aulas, convívios, viagens de estudo, conferências, exposições e outras 

manifestações culturais, com o intuito de desenvolver as capacidades intelectuais e 

físicas dos alunos.   

Tem como base um núcleo de regras que asseguram o bem-estar e a igualdade 

de direitos, fundamentando o seu Regulamento Interno:  

  
1- As inscrições na Universidade Sénior de Vila Real não estão condicionadas 

por habilitações literárias mínimas nem pela idade.  

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

2.1. Poderão ainda ser feitas em qualquer outro mês do ano letivo, 

mediante o pagamento de uma taxa de inscrição, no valor de 10 

euros.  

3- A Direção definirá em cada ano letivo uma mensalidade a pagar pelos 

alunos, que poderá ser alterada por decisão da Direção.  
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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 efetuar o pagamento da mensalidade de um dos meses em 

que faltou.  

4- O desdobramento de turmas será apreciado caso a caso e um dos critérios 

será a frequência real e não o número de inscrições por disciplina.  

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

(Centro Cultural Regional de Vila real, Universidade Sénior – Regulamento Interno,  

Setembro 2013).  
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3.2. Plano anual de atividades  

  

  “Planos anual e plurianual de actividades documentos de planeamento, que 

definem, em função do projeto educativo, os objetivos, as formas de organização e de 

programação das atividades e que procedem à identificação dos recursos necessários à 

sua execução” (Decreto-Lei nº75/2008, artigo 9º). 

O PAA (Plano Anual de Atividades) da Universidade Sénior para o ano letivo 

2015/2016 contém exposições, convívios, visitas de estudos, palestras e atividades 

explícitas para algumas das áreas lecionadas na instituição.   

No que diz respeito à disciplina de teatro, o plano anual afirma que o grupo de 

teatro terá de atuar na festa de Natal e na festa de encerramento do ano letivo e noutras 

entidades e universidades que o solicitem.  

Depois de analisar o plano anual da US de Vila Real é possível constatar que 

este se preocupa não só em envolver todos os alunos nas atividades, como estabelecer 

o contacto e promover a participação da comunidade em geral nas mesmas. De 

destacar o apoio ao ShortCutz e a promoção dos Jogos Tradicionais, atividade que 

retomou em 2014 e que está integrada no programa das festas da cidade.   

São atividades como estas que fazem da Universidade Sénior de Vila Real uma 

instituição de destaque no ensino não formal, promovendo o desenvolvimento da 

comunidade e possibilitando o contacto intergeracional.  
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4. PRATICA EDUCATIVA SUPERVISIONADA   

   4.1. Caracterização da Turma  

  

  A prática educativa decorreu na turma de Teatro da Universidade Sénior de 

Vila Real, abrangendo exercícios de dinâmica de grupo, expressão e jogo dramático e 

por fim, o Teatro.  No primeiro semestre a turma foi constituída por 10 elementos, 

havendo no segundo semestre um decréscimo de frequência, devido a diversos fatores, 

passando a turma a ser constituída por 7 elementos. Com idades entre os 48 e os 84 

anos, a turma foi, durante os dois semestres, maioritariamente composta por pessoas 

do género feminino.  

  

  

4.2 A sala de Aula  

  
Figura 1. Planta da Sala de Aula da Universidade Sénior de Vila Real  
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A sala de aula da US era relativamente ampla. No entanto, estava ocupada com 

muitas cadeiras, tinha sempre em palco uma mesa grande, um quadro e uma tela de 

projeção – materiais diversos, que para a disciplina de teatro seriam dispensáveis, mas 

necessárias para as outras disciplinas. Outra das dificuldades que encontramos foi o 

facto de a sala não estar equipada com recursos de luz úteis para as apresentações. 

Ainda assim, com a colaboração de todo o grupo em libertar e desocupar o espaço, a 

sala de aula mostrou-se capaz de acolher todos os exercícios e apresentações propostas 

ao público.  

  

   

4.3 Prática Educativa de Estágio na Universidade Sénior de Vila Real  

  

A prática educativa deste estágio foi parte integrante da disciplina de Teatro na 

Universidade Sénior de Vila Real. Todas as aulas foram previamente planificadas, 

recorrendo à planificação de curto prazo, onde eram descritos os objetivos, os 

conteúdos/atividades desenvolvidas, as variantes dessas mesmas atividades e ainda os 

recursos humanos e materiais.  Apesar da pré-planificação das aulas, tivemos sempre 

a consciência que a planificação não teria um cariz absoluto, estático. Teríamos de nos 

adaptar a qualquer dificuldade, divergência, que os exercícios poderiam trazer ao 

grupo. A prática educativa de responsabilização foi determinada de acordo com o 

calendário escolar da instituição, assentando, assim, em aulas de 90 minutos nos 

seguintes dias:    

  
P ráticas Educativas de Estágio   

Aulas Semanais  

Terça-feira  

17h00 – 18h30  

1º Semestre   2º Semestre  

• 29 de Setembro 2015  

• 06 de Outubro,   
13 de Outubro,   

20 de Outubro,   

•  05 de Janeiro,   

12 de Janeiro,   

19 de Janeiro,   

26 de Janeiro 2016  
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•  

•  

27 de Outubro 2015  

03 de Novembro,   
10 de Novembro,   

17 de Novembro,   
24 de Novembro 2015  

01 de Dezembro,   
08 de Dezembro,   

15 de Dezembro,   
18 de Dezembro 2015  

•  

•  

02 de Fevereiro,   

09 de Fevereiro,   
16 de Fevereiro,   

23 de Fevereiro 2016  
01 de Março,   

08 de Março,   
15 de Março,   

22 de Março,   
29 de Março 2016  

    •  05 de Abril,   

12 de Abril,   
19 de Abril,   

26 de Abril 2016  

   •  03 de Maio,   
10 de Maio,   

17 de Maio,   
24 de Maio,   

31 de Maio 2016  

   •  07 de Junho,   

14 de Junho,   
17 de Junho 2016  

Aulas Extras  
Quarta feira  

16h30 – 18h00  

•  

•  

18 de Novembro,  

25 de Novembro 2015  
9 de Dezembro,  

16 de Dezembro 2015  

•  

•  

2 de Março,  

9 de Março,  
16 de Março,  

23 de Março,  
30 de Março 2016   

6 de Abril,  
13 de Abril,  

20 de Abril,  
27 de Abril 2016  

   •  4 de Maio,  
11 de Maio,  

18 de Maio,  
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   25 de Maio de 2016  

  •  1 de Junho,  

8 de Junho,  
15 de Junho 2016  

Quinta feira 16h30 
– 18h00  

• 17 de Dezembro 2015  
•  

16 de Junho 2016  

Tabela 2. – Práticas Educativas de Estágio  

  

  

4.3.1. Planificação nº 4 – Aula 20 Outubro 2015  

  

A aula iniciou com um aquecimento corporal. Dois a Dois, e à sua vez, fizeram 

movimentos circulares pelo corpo do par para assim estabelecer o contacto com o 

outro, trabalhar o toque e desmistificar e excluir “o pudor com o outro”.  

Com o intuito de trabalhar alguns aspetos necessários à representação – o 

olhar, passar a ação, a intenção, a memorização, o ritmo – propusemos um exercício 

onde estava bem presente a dinâmica de grupo para atingir estes objetivos. O grupo 

colocou-se em círculo no palco, numa posição neutra (pernas à mesma largura dos 

ombros e braços ao longo do corpo). O aluno que inicia o exercício olha para um 

colega. Depois, e somente depois, de ser estabelecido o contacto visual, esse aluno diz 

em voz alta o nome desse colega. Se este der aprovação, o aluno avança e ocupa o 

lugar dele. Imediatamente a seguir esse mesmo colega tem de estabelecer contacto 

visual com outro aluno para que possa ocupar o lugar dele antes que o seu lugar seja 

ocupado. Quando alguém não dá permissão para avançar, tenta-se estabelecer 

novamente contacto visual com outra pessoa até que se consiga aprovação.  

A aula terminou com um exercício em que o principal objetivo era a 

manipulação do objeto, tendo também como objetivos gerais trabalhar a 

improvisação, a concentração, a imaginação, e a capacidade de ação/reação. O 

exercício começa com um objeto – uma bola – colocada no centro do palco. Cada 

aluno tem de ir até ao centro e atribuir uma função ao objeto, distinto da “função 

direta” que lhe está associada (ou seja, a bola nunca poderá ser uma bola.) Não há 

pausas. Assim que um aluno sai do palco logo outro tem de avançar e realizar o 

exercício.  
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4.3.2. Análise Reflexiva da Planificação nº 4 – Aula 20 Outubro 2015  

  

  

Aquecimento  

  

Pontos Fortes:  

A tarefa foi realizada com sucesso. O grupo disponibilizou-se para a realização 

do aquecimento, revelando aos poucos o à vontade em relação ao toque.   

  

Pontos Fracos:  

O aspeto que dificultou o executar em pleno do aquecimento, foi o ruído de 

fundo. Pretendíamos um ambiente calmo, sereno, para se conseguirem focar e 

concentrar no decorrer da aula, mas por este tipo de “abordagem” ao aquecimento 

corporal ser diferente comparativamente ao que faziam em anos anteriores, apareciam 

por vezes pequenos comentários que quebravam o silêncio. Por outro lado, esses 

mesmos comentários, acabavam por proporcionar momentos divertidos que 

contribuíram para a interação de grupo.  

  

  

2º Exercício  

  

Pontos Fortes:   

O exercício revelou-se produtivo e eficaz. Foi bem aceite e foi notória a 

concentração, o empenho e o entusiasmo ao longo do exercício.   

  

Pontos Fracos:  

O aspeto que se revelou mais difícil de cumprir foi o de “esperar pela 

aprovação”. O exercício foi alcançando cada vez mais ritmo, provocando no grupo 

uma certa ansiedade e fazendo com que estes avançassem sem ser ter aprovação do 

outro.   
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3º Exercício  

  

Pontos Fortes:  

Este último exercício destacou-se pelo entusiasmo e foi notória a criatividade. 

A bola transformou-se assim: num avião de brincar; num livro; num bolo; num figo; 

maquilhagem; ovo; violino; bebé; um objeto sagrado religioso.  

  

Pontos Fracos:  

Podemos afirmar que deste exercício não se obteve aspetos negativos. Talvez o 

aspeto menos favorável tenha sido a existência de algum barulho mas que foi 

resultado das situações engraçadas criadas.  

  

  

  

4.3.3. Planificação nº 5 – Aula 27 de Outubro 2015  

  

A aula iniciou com um pequeno aquecimento corporal. Foi ainda introduzido 

ao grupo o aquecimento de voz que constou de exercícios de respiração e de 

exercícios de dicção. O quadro foi dividido em quatro partes e nelas escrita a seguinte 

frase: “Guerra e Paz” (com variação entre letras maiúsculas e minúsculas). Os alunos 

tiveram de ler a 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.  

De seguida foi apresentado ao grupo as “Cadeiras do Improviso”. No palco 

foram colocadas quatro cadeiras e a cada uma delas estava associada uma sensação, 

sendo que:   

1ª cadeira - frio  

2ª cadeira - presos / colados (pega/monstros)  

3ª cadeira - choques elétricos  

4ª cadeira - sensação / emoção à escolha  

O exercício foi feito de forma individual com o objetivo de o aluno demonstrar 

e explorar as diferentes sensações.  
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O último exercício apresentado teve também como base o improviso. Numa 

secretária foram distribuídos vários papéis virados para baixo, e neles escrita uma 

frase. Os alunos, à vez, dirigem-se para o palco, escolhem um papel, leem a frase para 

si mesmo e a partir dessa mesma frase começam o seu improviso. Mantendo um 

ambiente tranquilizador, transmitindo ao grupo a ideia de que não há certo nem 

errado, pretendemos com este exercício explorar a criatividade e a capacidade de 

improviso.   

  

  

  

4.3.4. Análise Reflexiva da Planificação nº 5 – Aula 27 de Outubro 2015  

  

Aquecimento  

  

Pontos Fortes:  

O grupo realizou com sucesso todos os aspetos a que foram propostos. 

Relativamente ao novo exercício introduzido, exercício de dicção, este foi bem 

conseguido pois, o grupo mostrou interesse e esteve bastante participativo.  

 Pontos Fracos:  

O único aspeto que se revelou mais difícil foi o de controlar o ruído inicial de 

aula. O facto de não terem um intervalo significante antes da aula, (e devido à troca de 

professores e entrada e saída de alunos), dificulta a transição entre disciplinas, 

nomeadamente, no que diz respeito à concentração.  

  

 2º Exercício  

  

Pontos Fortes:  

O grupo mostrou-se capaz de exteriorizar as diferentes sensações e emoções, 

fazendo as pausas necessárias, de modo a que estas fossem perceptíveis. O grupo 

revelou à vontade e pré-disponibilidade para a realização do exercício, tendo como 

consequência ótimos resultados e um ambiente propício à gargalhada. Na última 

cadeira foi notória a criatividade ao exprimir uma sensação à escolha.   

 Pontos Fracos:  
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Não existem pontos fracos a apontar em relação a este exercício.  

 3º Exercício  

  

Pontos Fortes:  

Ainda com algumas incertezas a realizar o exercício obtivemos muito bons 

resultados. Os alunos mostraram ser capazes de desenvolver um discurso lógico, 

fluente, à base do improviso.   

O facto de o grupo encorajar cada elemento a executar o exercício, gerando um 

ambiente de respeito, confiança e amizade, fez com que cada elemento ficasse à 

vontade para experimentar, explorar e exprimir-se sem receio de julgamentos. Este 

exercício apesar de ser individual fez com que todo o grupo se tornasse participativo, 

pois interessaram-se por dar o ser parecer revelando os aspetos mais positivos de cada 

apresentação. O exercício mostrou-se bastante produtivo em todos os aspetos, nos 

objetivos propostos, e no fortalecimento das relações entre pares.   

  

Pontos Fracos:  

Inicialmente o grupo mostrou alguma resistência, mas após o esclarecimento 

das suas dúvidas, logo se mostrou disponível a realizar o mesmo.   

  

   

4.3.5. Planificação nº 15 – Aula 19 de Janeiro 2016  

  
Foi através de um exercício de dinâmica de grupo que se iniciou a aula 

estabelecendo, assim, o momento de aquecimento corporal. Os alunos foram 

induzidos a caminhar tendo em conta a exploração total do espaço. Sempre que se 

cruzavam com um colega e se estabelecesse contacto visual, teriam de realizar 

diferentes ações que ao longo do exercício (que alcançaram um ritmo progressivo). 

Essas ações começaram por um simples “Olá”, passando para um aperto de mão e 

depois para um abraço. De seguida para a escolha de uma camisola de um colega, sem 

revelar, sob a indicação de caminhar o mais próximo ou mais afastado dessa mesma 

camisola. Passando para a escolha de umas calças de outro colega, caminhando o mais 

afastado da camisola e das calças que escolheu, culminando com a indicação de 
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caminhar o mais próximo dessa mesma camisola e calças, tendo inclusive de agarrar 

as peças de roupa escolhida.  

Este exercício teve como objetivo: a ocupação de espaços livres, o equilíbrio 

de palco, a intenção de deslocação, a interação de grupo, bem como o fortalecimento 

das relações sociais e afetivas do mesmo.  

O segundo momento da aula constou num exercício baseado no improviso. 

Foram dispostas pela sala 4 cadeiras (formando um pequeno losango) sendo atribuído, 

a cada uma, um espaço físico – uma igreja, uma festa, uma estação de comboios e um 

campo de batalha. A turma foi dividida em grupos de dois e cada aluno foi atribuído 

uma personagem. Este exercício teve como fundamento o cruzar de personagens com 

personalidades distintas e observar a sua interação em diferentes locais.   

Com este exercício pretendemos trabalhar a exploração da personagem, a 

criação de um diálogo fluente e lógico segundo uma base de improviso e, ainda, o 

trabalho de grupo. Estes pontos fundamentaram os objetivos gerais do exercício.  

  

  

  

4.3.6. Análise reflexiva planificação nº 15 – Aula 19 de Janeiro 2016  

  

1º Exercício de aula  

  

Pontos Fortes:   

Neste exercício, constatou-se que os objetivos estabelecidos foram alcançados. 

O grupo realizou a tarefa com motivação e interesse, conseguindo acompanhar todas 

as normas que lhe era imposta, criando um ambiente divertido, estabelecendo assim 

uma interação e fortalecimento das relações entre os pares.   

  

Pontos Fracos:  

Os pontos fracos deste exercício revelaram-se por vezes na falta de 

concentração e no barulho criado pelo grupo. Apesar de já estarmos no segundo 

semestre o grupo revelou dificuldade em perceber que o momento de aquecimento era 

também já um momento de trabalho e de exploração de capacidades úteis para colocar 

em prática em palco. O facto de o exercício ter bem presente a exploração da parte 
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social, criando um ambiente propício à boa disposição, fez com que o grupo se 

destabiliza-se um pouco, não havendo por isso, uma demonstração clara de “início de 

aula”.   

 2º Exercício de aula  

  

Pontos Fortes:   

Neste exercício tivemos como pontos fortes, no geral, o trabalho de grupo, em 

si. Conseguimos obter uma interação entre os personagens, vimos a exploração dos 

tiques e personalidades dos mesmos e ainda, a forma como exploravam o discurso de 

modo a que este fosse lógico e coeso e lhes possibilitasse a transição de local para 

local. Podemos constatar que à medida que os grupos iam apresentando o “à vontade” 

com o improviso era crescente e que o diálogo era cada vez mais fluente e ritmado.   

Obtivemos assim uma interação entre:  

• Uma mendiga e uma modelo  

• Um peixeiro e um jogador de futebol  

• Uma princesa e um chefe de cozinha  

• Um padre e um bêbedo   
  

Pontos Fracos:  

Os pontos fracos revelaram-se apenas no primeiro momento do exercício. O 

grupo ficou um pouco reticente quanto ao fator de improviso, e ao facto de os 

personagens apenas serem atribuídos momentos antes de iniciarem o exercício. Na 

apresentação do primeiro grupo era notória a dúvida na sua expressão. Isto justificou-

se por não conhecerem o exercício e serem os primeiros a apresentar. Mas, mesmo 

assim, manteve-se positivo, tentando sempre estabelecer um diálogo fluente.   

Houve apenas um grupo que mostrou dificuldade na realização do exercício. A 

exploração de diálogo e interação de personagens foi escassa, houve momentos de 

pausa e de hesitação. O facto de os dois elementos não terem grande afinidade e 

proximidade entre si, acabou por determinar o pouco á vontade para um trabalho 

cooperativo e o desconforto na realização do exercício.  
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4.3.7. Planificação nº 23 – Aula dia 15 de Março 2016  

  

 A aula iniciou com um pequeno aquecimento corporal para que os alunos 

pudessem ir para palco com disponibilidade total do corpo, para trabalhar a 

personagem e sentirem-se à vontade aquando das deslocações e marcações de palco.    

O restante tempo de aula foi utilizado para estruturar o cenário, definindo os 

materiais e adereços necessário para criar o ambiente descrito, passando depois para 

um ensaio da peça.   

Esta aula foi estruturada com o objetivo de trabalhar a parte de  memorização 

de texto e marcações e introduzir/trabalhar o termo “cenografia”, incitando a 

participação dos alunos para esta fase.  

  

  

  
4.3.8. Análise reflexiva da Planificação nº 23 – Aula dia 15 de Março 2016  

  

Definição do cenário  

  

Pontos Fortes:  

Todo o grupo se mostrou motivado e interessado em criar o ambiente da peça, 

tornando-se participativos aos fazerem as suas próprias sugestões. A direção da 

instituição também se prontificou a disponibilizar material já existente na 

universidade.    

  

Pontos Fracos:  

O ponto fraco foi o facto de nesta aula não termos todo o material necessário 

para a realização do ensaio.  

  

  

Ensaio da peça “TOC-TOC”  

  

Pontos Fortes:  
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Nesta aula verificou-se já que alguns elementos já haviam decorado algum 

texto e fizeram cumprir com rigor as marcações, tendo já em conta as escolhas a nível 

de cenário.   

 Pontos Fracos :  

O facto de todo o grupo ainda não estar ao mesmo nível quanto à memorização 

de texto, e devido a pequenos momentos de dispersão e desconcentração, levou a 

algumas quebras de ritmo essencial para a dinâmica da peça.   

  

	   	  	  	   
Figura 2. – Cenografia da peça “TOC TOC” de Laurent Baffie   
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5. REFLEXÃO GERAL SOBRE AS AULAS DE RESPONSABILIZAÇÃO  

  

  

 Este estágio foi particularmente diferente no que diz respeito ao método 

regularmente utilizado. Todos os estágios atravessam a fase de observação, a fase de 

aulas partilhadas e ainda a de responsabilização. Contudo, a instituição que nos 

acolheu apresentou-nos uma situação diferente – ficarmos responsáveis pelas aulas da 

disciplina de Teatro da Universidade Sénior de Vila Real. Esta condição veio alterar a 

organização deste estágio. Com um início de estágio tardio e pela inexistência de 

tempo para conhecer grupo e observar a forma como este trabalhava, o estágio 

consistiu em aulas de responsabilização partilhadas.   

  Após a primeira reunião com os diretores da instituição, e de estes nos 

colocarem a par sobre horários e atividades normalmente produzidas na instituição 

(uma apresentação teatral no natal e outra no final do ano letivo), começamos desde 

logo a organizar as aulas. Essa organização foi sempre estabelecida através da 

elaboração de planificações. A estrutura utilizada na planificação de aulas foi 

inicialmente apresentada com exercícios que promoviam a dinâmica de grupo e a sua 

inter-relação, passando para exercícios de preparação para palco, culminando com 

ensaios e apresentações de peças ao público. Procurou-se escolher estratégias e 

atividades que estimulassem os alunos, proporcionando-lhes o explorar das suas 

capacidades expressivas e criativas. Foram ainda estudados os seus interesses, foi 

gerido o tempo disponível e definidos os objetivos para atingir o resultado esperado.  

Assim, no primeiro semestre foi apresentado “Natal para Todos” – um 

exercício dramático baseado em textos selecionados pelos alunos; e no segundo 

semestre “TOC TOC” – uma peça de teatro de Laurent Baffie.  

 “Natal para Todos” foi o resultado de uma recolha de textos relativos à época 

Natalícia. Era um texto sem um fio condutor direto entre as cenas, daí designarmos a 

apresentação como um exercício dramático. A encenação de algumas cenas 

apresentadas foram baseadas em resultados/ideias que os alunos mostraram nos 

exercícios de improvisação. Quisemos acima de tudo, aproveitar o trabalho 

desenvolvido pelos alunos ao longo das aulas, mostrando-lhes, assim, que todos os 

exercícios que lhes propusemos (sobre os quais notávamos que por vezes, embora 
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colaborando, questionavam a utilidade dos mesmos) foram úteis para o trabalho de 

palco.   

Nesta apresentação exploramos a mímica, a manipulação do objeto e 

relativamente à parte técnica, podemos desenvolver a parte de design de luz, pois a 

última cena dependia inteiramente da luz.   

 No segundo semestre, como iríamos ter mais tempo para preparar a apresentação 

final, propusemos trabalhar a peça “TOC TOC” de Laurent Baffie. Esta foi escolhida 

depois de uma fase de pesquisa e exploração de peças de teatro, entre escritores 

Portugueses e Estrangeiros. O principal fator de seleção foi o seu carácter cómico 

constante, totalmente distinto da última apresentação. Esta passou, inicialmente, por 

uma fase de tradução de texto, visto que a língua de origem era francesa, passando 

posteriormente para um processo de trabalho textual, que implicou cortes e adaptação 

de diálogos tendo em conta as limitações do grupo (nomeadamente a concentração e o 

ritmo necessário que o diálogo direto implica) e o tempo disponível para a 

apresentação da peça.  

 Inicialmente o grupo mostrou-se preocupado com a extensão da peça, demonstrando 

estar bastante reticente quanto à apresentação da mesma. Mas à medida que foram 

acompanhando todo o processo de trabalho de texto, (tendo neste processo a 

participação ativa e fundamental de um dos elementos do grupo), e à medida que 

foram conhecendo a história e as características dos personagens, foram ficando cada 

vez mais rendidos à peça e ao seu enredo.   

Nesta peça o trabalho foi mais focado na parte de exploração do personagem - 

desde o traçar do perfil, das suas características até ao seu figurino. Um dos exercícios 

propostos ao grupo foi o questionário de Stanislavski, através do qual o grupo tomou 

consciência do carácter do seu personagem. A parte da encenação também foi bastante 

explorada, sendo notória a diferença de cenários, adereços e figurinos 

comparativamente com a primeira apresentação.  

 Sem dúvida que deste estágio com alunos séniores retiramos uma experiência 

bastante positiva, com a qual aprendemos e crescemos. Mas nem tudo correu como 

planeado, deparámo-nos com alguns obstáculos quer a nível de recursos técnicos e 

espaciais, quer a nível de motivação pessoal dos elementos. O não acreditar nas suas 

capacidades, e colocarem entraves antes de experimentarem os exercícios ou o 
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trabalho desta peça em particular, foi a grande dificuldade durante o estágio. 

Pensamentos como “A minha cabeça já não é o que era”, “Se eu tivesse 20 aninhos, 

era capaz”, “Eu já não estou para fazer jogos e brincadeiras”, foram as principais 

barreiras difíceis de derrubar. Mas assim que se mostravam disponíveis para 

experimentar e explorar, apresentavam-nos ótimos resultados tanto nos exercícios de 

aula como nas apresentações finais de semestres.  

Relativamente à peça “TOC TOC”, as opiniões e criticas do público foram 

muito positivas, elevando, assim, a auto estima do grupo. Este ficou satisfeito e grato 

por todo o trabalho desenvolvido e foi com orgulho e confiança que trocaram 

comentários após a apresentação da mesma.  

O ambiente criado nas aulas foi sempre de respeito, partilha, cumplicidade e 

compreensão, um espaço onde eram postos à vontade para expressarem as suas 

dúvidas e inseguranças. Só assim foi possível estabelecer uma relação próxima com o 

grupo e obter todos os resultados pretendidos.   

Temos pessoas capacitadas, pessoas capazes de fazerem o que querem. A 

idade não é limite.  
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CONCLUSÃO  

  

  

Neste capítulo descreveu-se todas as etapas correspondentes à componente 

prática deste estágio, com o intuito de contextualizar e especificar todas as escolhas 

relativas ao mesmo.   

Primeiramente foi descrito o meio envolvente em que a instituição se encontra. 

Posteriormente, foi feita a caracterização da instituição em si, destacando os recursos 

humanos e materiais e os documentos orientadores que fundamentam a organização e 

funcionamento da Universidade.  

No seguimento da prática educativa, apresentou-se uma descrição detalhada de 

todas as fases correspondentes ao estágio. Foi apresentada a calendarização das aulas, 

expostas as planificações mais relevantes (expondo os objetivos das mesmas e 

abordando, depois numa análise reflexiva, os pontos fortes e fracos) e ainda 

apresentada uma reflexão geral acerca do mesmo.  

Terminada a prática educativa conclui-se que esta foi uma etapa essencial para 

o enriquecimento pessoal e profissional. Todo o trabalho desenvolvido foi 

gratificante, e todas as dificuldades superadas. Foi um processo educativo 

enriquecedor que foi fortalecido através do diálogo, da troca de ideias, do convívio e 

experiências partilhadas entre os alunos e as estagiárias.  
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CONCLUSÕES GERAIS E PERSPECTIVAS FUTURAS  

  

  

Após a pesquisa de recolha e análise de elementos para a elaboração deste 

relatório fica presente que a combinação de arte com a educação e a educação com a 

arte transporta consigo uma dinâmica de equilíbrio essencial no sistema educativo. As 

artes são um meio facilitador de conhecimento, estabelecem um processo de 

valorização de conteúdos e de emoções, trabalhando, assim, a construção de um ser 

multifacetado.   

É claro que os mediadores e recursos expressivos – expressão dramática, 

plástica, lúdica, musical, entre outros – assumem um papel fundamental neste 

processo de ensino-aprendizagem pois, permitem que o indivíduo crie, inove, explore 

as suas capacidades e a sua criatividade de forma natural e espontânea.  

Falando em educação, Lopes (2014) relembra que a educação ao longo da vida 

é importante e deve compreender todas as dimensões da vida, todas as áreas do saber 

e todos os conhecimentos práticos, tornando-se num processo educativo considerado 

como um todo, de forma a contribuir para o desenvolvimento da personalidade. Esta 

(a educação ao longo da vida) ganha um outro valor aquando da chegada à terceira 

idade, e as artes constituem-se nesta fase da vida como um fator de combate à solidão 

e ao isolamento.  

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. 

O teatro, em particular, é um dos meios artísticos mais flexíveis e 

impulsionadores da criatividade. Desenvolve, ainda, aptidões de comunicação 

facilitando a interação e perceção do meio em redor. Desenvolve igualmente o 

autoconhecimento e tem a função alertar e eliminar algumas das limitações que muitas 

vezes o individuo impõem a ele mesmo e ao seu corpo como: vergonha, preconceito e 

timidez. Tornando-se, por isso, um bom instrumento de trabalho na terceira idade.  
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Através da prática de estágio na Universidade Sénior ficou claro que os idosos 

são pessoas perspicazes que gostam de se sentirem úteis, ser ouvidas e de expressar as 

suas opiniões. O trabalho com um grupo tão genuíno e sincero pode por vezes ser 

difícil, na medida em que facilmente demonstram a sua insatisfação, o que pode levar 

a mal entendidos e a alguns conflitos. Aqui o diálogo é fundamental. É preciso ouvi-

los, dar-lhes segurança e confiança para que se consiga trabalhar na totalidade com o 

grupo. Com tempo, trabalho e dedicação alcança-se uma relação de proximidade, 

deixando para trás todas as inseguranças, e conseguem entregar-se totalmente e 

seriamente a cada desafio que lhes é proposto.  

 O melhor de tudo é perceber que todo o trabalho no final é compensatório e que todo 

o processo tem um impacto positivo e satisfatório na vida deles. É bom notar a cada 

conquista a sua felicidade e orgulho pessoal. Orgulho em desafiar-se a si mesmo e 

mostrar as suas capacidades.   

Foi um trabalho gradual, moroso, mas gratificante. Daqui surgem belas 

amizades que, com certeza, ficam para a vida.  
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Registo fotográfico dos ensaios da peça “TOC TOC” de Laurent Baffie 
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ANEXO II 

Texto da peça TOC – TOC de Laurent Baffie 
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TOC TOC 
(Transtorno Obsessivo compulsivo) de Laurent Baffie 

 
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. 
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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! 
 
(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.  
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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!  
 
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! 
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BRANCA – (senta-se na cadeira e guarda o sabão) – Desculpe, não é o médico? 
 
FRED – Não, minha senhora, estamos à espera. 
 
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 . 
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CAMILO – Não, não, não, não ... 4 minutos e  15 segundos! 
 
FRED – " Carraças!!!" 
 
(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!!!” 
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MARIA – Jesus, Maria e José! 
 
(Branca volta da casa de banho e senta-se na cadeira.) 
 
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. 
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(Todos olham com ar de dúvida.) 
 
FRED – “Cambada de Burros!”  
 
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? 



	   	  	  	  
	   76  

 
CAMILO – Uma hora se o taxista é lento, três quartos se é normal e meia hora chama-
se Camilo e é o prémio nacional. 
 
 
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? 
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FRED –  Sim, só tenho de me apresentar?... 
 
PEP – Não é só isso. Deve ser dito o motivo da presença aqui e a cor favorita.  
 
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! 
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MARIA – Olha-me este, isso não é uma cor. Isso é uma sobremesa! 
 
CAMILO – Eu gosto de contar tudo, Quem é agora? 
 
(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. 
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LILI – Não, não, não. Não, não, não. 
 
PEP – Mas se toda a gente o fez... 
 
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.  
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LILI – Uma ou duas? 
 
BRANCA – Acho que é lamentável brincarem assim com os pacientes. 
(Branca abre a janela) 
 
LILI - Uma ou duas? 
 
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! 
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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? 

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. 
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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!  

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. 
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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... 

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. 
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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!! 

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? 
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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! 

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). 
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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. 

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!” 
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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) 

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! 
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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. 

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) 
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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.  

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)  
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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. 

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. 
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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. 

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? 
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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. 

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. 
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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? 

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.) 
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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!!!” 

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!” 
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(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 – “E venha a próxima consulta!”                

B. O.  FIM 


