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Resumo  

A partir do estudo das atividades Oficina de Teatro de Serpa e projeto “Ruptura”, 

desenvolvidas pela companhia de teatro Baal17 com vinte elementos da comunidade, 

procura-se investigar quais os impactes individuais decorrentes da participação ao nível 

dos conhecimentos, atitudes e comportamentos. Paralelamente analisa-se o 

comprometimento dos participantes para a participação ativa na busca de soluções 

conducentes a uma comunidade mais participada, justa e solidária. 

As atividades em estudo enquadram-se nas práticas chamadas de Teatro e Comunidade 

que se assumem como estratégia de intervenção social promotora de “des-envolvimento”1 

ao fomentar a consciencialização, participação, capacitação e empoderamento dos 

cidadãos e das comunidades.  

A investigação seguiu uma abordagem metodológica de perfil eminentemente qualitativo, 

utilizando como estratégia de investigação o estudo de caso descritivo e exploratório e 

permitiu concluir pela existência de vários benefícios, decorrentes da participação, ao 

nível do desenvolvimento pessoal dos participantes, do incremento da consciência cidadã 

e do aumento do comprometimento para a participação ativa.  

Os resultados obtidos permitem dar contributos para a melhoria da compreensão das 

dinâmicas de desenvolvimento que são geradas a partir de um trabalho direcionado, 

colaborativo, inclusivo, responsável e responsabilizador, que “sirva” os interesses dos 

participantes, sendo capaz de fazer algo além de ser algo. 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento; comunidade; Teatro e Comunidade; impactes 

decorrentes do envolvimento nas artes; cidadania; participação 

 

 

 

 

 
1 Na aceção que lhe é dada por Amaro, R. (2004) 
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Abstract 

From the study of the Oficina de Teatro de Serpa and Ruptura activities, developed by 

Baal17 theatre company, with the participation of twenty members of the community, 

this paper tries to investigate the individual impacts stemming from such participation in 

terms of knowledge, attitudes, and behaviours. Furthermore, the participants’ 

commitment to active participation in the search for solutions which lead to a more 

participatory, fair, and solidary community is also considered. 

The activities under study fall within the practices known as Theatre and Community 

which are essentially a strategy of social intervention designed to promote “d-(en) 

vlopment”2 by encouraging awareness, participation, training and the empowerment of 

citizens and communities. 

This study followed a methodological approach with an eminently qualitative profile, 

using the descriptive and exploratory case study as a research strategy, and found several 

benefits stemming from participation, in terms of participants’ personal development, 

increased awareness among citizens and increased commitment to active participation. 

The results obtained allow us to contribute to the improvement of the understanding of 

the development dynamics that are generated from a directed, collaborative, inclusive, 

responsible and responsible work, which "serves" the interests of the participants, being 

able to do something besides to be something. 

Keywords: Development; community; Theatre and Community; impacts stemming from 

the involvement with the arts; citizenship; participation. 

 

 

 

 

 

 

 
2 In the meaning given by Amaro, R. (2004) 
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Introdução 

Antes de começarmos, voltemos um pouco atrás. As décadas de 60 e 70 do século passado 

são importantes para o objeto de estudo desta investigação: quais os impactes decorrentes 

da participação nas artes e de que forma a inclusão de não artistas nestes processos pode 

contribuir para o desenvolvimento comunitário. 

A revolução cultural das décadas de 60 e 70, ao desafiar a ideia de que a arte seria 

exclusiva dos artistas, veio transformar a sociedade ocidental na altura.  

Além da premissa de que a arte é essencial ao desenvolvimento humano, passou a 

defender-se que “todos têm capacidade de criá-la e defini-la, [e] que a participação plena, 

livre e igualitária na vida cultural é simultaneamente um direito e uma via de acesso a 

uma sociedade mais justa e democrática” (Matarasso, 2019, p. 20).  

É neste enquadramento que surgem as artes comunitárias como “a criação de arte como 

direito humano, por artistas profissionais e não profissionais, que cooperam entre iguais, 

para propósitos e com padrões estabelecidos em conjunto” (Matarasso, 2019, p.56).  

Dentro das artes comunitárias desenvolvem-se as práticas de Teatro e Comunidade, tendo 

por base princípios sociais, pedagógicos e artísticos, de acordo com “uma perspetiva da 

construção do conhecimento e de empoderamento de indivíduos, grupos e comunidades, 

como forma de aceder ao exercício de uma cidadania participativa” (Bezelga, 2016, p.52).  

É também nas décadas de 60 e 70 que se começa a refletir (e a agir) sobre a visão, vigente 

até então, de desenvolvimento, fortemente associada à ideia de crescimento económico 

enquanto fenómeno isolado do fenómeno social, assim como da necessidade de “baixar 

do globalismo nivelador às realidades regionais e locais”, (Sedas Nunes, 1964, cit. por 

Lopes, 2006, p.43). 

A insurreição de técnicos da Organização das Nações Unidas a atuar em países 

subdesenvolvidos contra as imposições standard de modelos de desenvolvimento que não 

tinham em conta que “o desenvolvimento é para as pessoas; e que é para as pessoas ‘onde 

elas estão’”(Lopes, 2006, p.45) foi crucial para a construção de uma perspetiva 

multidimensional e interdisciplinar do conceito de desenvolvimento.  

Entre outras, atentamos a três das inovações trazidas pelos “novos” conceitos de 

desenvolvimento, sistematizadas por Roque Amaro (2017, p. 90): 
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Valorizam a realização das capacidades em detrimento da mera satisfação das 

necessidades; 

Assentam frequentemente em dinâmicas participativas e de empowerment, 

implicando associar o conceito de desenvolvimento à promoção de cidadania e da 

democracia; 

Convocam todo o tipo de protagonistas para as ações para o desenvolvimento, o 

que se traduz obrigatoriamente em lógicas de co-responsabilização e de parcerias. 

As novas formulações do conceito de desenvolvimento congregam consciencialização, 

participação, capacitação e empoderamento e promoção da cidadania e democracia. 

Dinâmicas que, de acordo com Amaro (2004), permitirão o “des-envolvimento”, ou seja, 

a “ ‘libertação dos ‘invólucros’, ‘envolvimentos’, ‘envelopes’, ‘embrulhos’, que impedem 

a libertação das sementes e das potencialidades ‘embrulhadas’ nos indivíduos, nos grupos 

sociais e nas sociedades” (p. 66). 

Como se constata, o conceito de desenvolvimento e as práticas de Teatro e Comunidade 

estão intimamente ligados. Neste sentido, importa aferir quais são os benefícios 

decorrentes da participação dos cidadãos em processos artísticos. Por outras palavras, as 

práticas de Teatro e Comunidade podem ancorar “des-envolvimento” humano e social? 

O estudo sobre os efeitos da participação nas artes considerado pioneiro remonta a 1997. 

Nele, François Matarasso, investigador e artista comunitário, identificou 50 benefícios 

decorrentes da participação dos cidadãos em processos artísticos. Ao longo dos anos 

outros investigadores têm estudado esta simbiose, no entanto, a avaliação dos impactes 

da participação nas artes não tem sido objetivo principal dos promotores das atividades 

(Matarasso, 1996, 1997, Jermyn, 2001, Nogueira, 2007, Leitão, Latif & Batista, 2015).  

De acordo com Helen Jermyn (2001), “os promotores de atividades artísticas raramente 

consideram a avaliação e a monitorização como centrais ou abrangentes para o seu 

trabalho e percebem a avaliação como uma tarefa adicional ou secundária ao seu 

propósito – proporcionar atividades artísticas”3 (p. 9).  

 
3 Tradução própria a partir do original: arts practitioners rarely regard evaluation and monitoring as central 
or integral to their work and perceive evaluation as a task that is additional or secondary to their main 
purpose - delivering arts activity 



14 

 

De acordo com Jermyn (2001) uma das razões que faz com que a avaliação de impactes 

seja relegada para segundo plano, prende-se com o facto de uma boa avaliação exigir 

tempo, recursos e motivação que, em muitas estruturas artísticas, não existe.  

A mesma investigadora invoca Moriarty (1997, cit. por Jermyn, 2001, p. 9) para sugerir 

alguma cautela que os trabalhadores das artes têm em relação à avaliação como: “… a 

ansiedade de que algo muito precioso possa ser perdido, que a complexidade de uma 

experiência que inclui relacionamento, prazer, aprendizagem, exploração, expressão 

possa ser destruído, diluído ou reduzido…”.4 

Em Portugal, nos últimos anos, as atividades culturais com ressonância social têm 

crescido. Exemplo desse paradigma são as ofertas académicas nestas áreas em vários 

estabelecimentos de ensino superior e outros; o programa Partis – Práticas artísticas para 

a inclusão social, promovido pela Fundação Calouste Gulbenkian, desde 2015, e o 

Encontro Internacional de Reflexão sobre Práticas Artísticas Comunitárias, que acontece 

desde 2015, no Porto, e junta na sua organização o Centro de História da Arte e 

Investigação Artística da Universidade de Évora (CHAIA-UE), o Centro de Investigação 

e Intervenção Educativas da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da 

Universidade do Porto (CIIE-FPCEUP), a Escola Superior de Música e Artes do 

Espetáculo do Politécnico do Porto (ESMAE - P.Porto), o Instituto Politécnico de Lisboa 

(IPL), o Instituto de Investigação em Arte, Design e Sociedade da Faculdade de Belas 

Artes da Universidade do Porto (i2ADS-FBAUP), o Laboratório de Paisagens, 

Património e Território da Universidade do Minho (Lab2PT-UMinho), a PELE – 

Associação Social e Cultural e o MEXE - Encontro Internacional de Arte e Comunidade.  

A Baal17 – Companhia de Teatro é uma das estruturas de criação artística que, desde 

2000, realiza trabalho com a comunidade. É ela a promotora das atividades que este 

estudo se propõe a analisar – a Oficina de Teatro de Serpa e o projeto de Teatro e 

Comunidade “Ruptura”. Este é o primeiro estudo de avaliação de impactes realizado pela 

e na Companhia.  

Ao investigar os benefícios decorrentes da participação nestas atividades, esta 

investigação tem como objetivo geral compreender: 

 
4 Tradução própria a partir do original: ‘…the anxiety that something very precious may be lost, that the 
complexity of an experience which includes relationship, enjoyment, learning, exploration, expression 
willbe destroyed, diluted or reduced…’. 
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• Quais os impactes individuais ao nível dos conhecimentos, atitudes e 

comportamentos resultantes da participação nas atividades Oficina de Teatro de 

Serpa e “Ruptura”?  

Como objetivos específicos, pretendeu-se: 

1. Inferir sobre contornos de transferibilidade de competências adquiridas para 

outros campos da vida dos indivíduos (trabalho, família, amigos); 

2. Analisar a relação entre a participação e a capacidade de trabalho e 

relacionamento com o outro; 

3.  Deduzir sobre os resultados de aumento de proatividade relativamente à 

comunidade; 

4. Observar o nível de comprometimento para a participação ativa na busca de 

soluções;  

5. Investigar os efeitos decorrentes da participação e a consciência cidadã. 

Na prossecução dos objetivos expostos, a investigação “Teatro e Comunidade como 

ferramenta de ‘des-envolvimento’ humano e social – análise de impactes decorrentes da 

participação nas atividades Oficina de Teatro de Serpa e “Ruptura,” seguiu uma 

abordagem metodológica de perfil eminentemente qualitativo, utilizando como estratégia 

de investigação o estudo de caso descritivo e exploratório.  

Os participantes do estudo são os membros integrantes nas atividades e os promotores 

das mesmas. A recolha de dados foi realizada em duas fases nas quais se utilizou como 

instrumentos de recolha o inquérito por entrevista semidiretiva e o inquérito por 

questionário. Na qualidade de investigadora participante, porque também membro da 

Companhia Baal17, salienta-se que se minimizou o hipotético enviesamento, resultante 

do conhecimento próximo do objeto de estudo e dos observados, através do cumprimento 

cabal de todas as fases e procedimentos de construção e aplicação das técnicas de recolha 

de dados, bem como, da sua respetiva análise.  

O documento resultante desta investigação é composto por três partes. A Parte I 

corresponde ao enquadramento teórico em que são analisados e discutidos conceitos 

estruturantes da investigação, assim como é apresentado o “estado da arte” sobre 

dimensões como: desenvolvimento, comunidade, práticas artísticas comunitárias e 

participativas e, concretamente, o Teatro e Comunidade, benefícios decorrentes da 
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participação nas artes e, entre estes, especificamente, a trama que se entretece entre 

cidadania, participação e arte. A Parte II compreende o estudo empírico, que engloba a 

definição da metodologia, a apresentação e caracterização das atividades e dos 

participantes do estudo, bem como, das técnicas aplicadas de recolha de informação e de 

análise de dados. Na Parte III são apresentados e discutidos os resultados, refletindo-se 

sobre sugestões e atuações para o futuro, com vista à melhoria das práticas de Teatro e 

Comunidade dinamizadas pela Baal17 – Companhia de Teatro.  
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PARTE I.          ENQUADRAMENTO TEÓRICO 
 

 

 

“Se alguém, ao ler este texto, me perguntar, com irónico sorriso, se acho que, para 

mudar o mundo, basta que nos entreguemos ao cansaço de constantemente afirmar que 

mudar é possível e que os seres humanos não são puros espetadores, mas atores também 

da história, direi que não. Mas direi também que mudar implica saber que fazê-lo é 

possível”.  

Adaptado de Paulo Freire (2000, Pedagogia da Indignação, p. 26).  
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1. Desenvolvimento – um conceito em evolução 
“Aos olhos do cidadão leigo, a palavra ‘desenvolvimento’ emerge, em regra, como 

inequívoca, parecendo suscitar um amplo consenso, mobilizando o desejo social por 

parte dos indivíduos” (Amaro, 2004, cit. por Ribeiro, 2017, p. 43). Mas, de facto, tal 

como outros conceitos (como comunidade como veremos mais adiante), quando saltam 

da esfera do sentido comum para a do conhecimento científico adensam-se. Evoluem, 

conflituam, acoplam.  

No caso do conceito de desenvolvimento, ele tem de ser analisado tendo em conta que [o 

desenvolvimento] 

tem um trajeto histórico, é produto concreto de um sistema político e económico, 

melhor dito de uma civilização. Ou seja, o desenvolvimento é uma construção 

social e política, devendo ser compreendido no quadro das dinâmicas seculares 

do sistema moderno e da sua economia-mundo capitalista, no qual a ação do 

Estado e das elites políticas desempenhou um papel chave (Ribeiro, 2017, p. 43).  

Neste sentido, considerá-lo-emos a partir da década de 50 e do final da Segunda Guerra 

Mundial, período a que é “vulgar associar o nascimento do conceito desenvolvimento” 

(Amaro, 2004, p.40) e, essencialmente, a partir do final da década de 70, altura em que, 

fruto de vários fatores, em que se salienta: a crise petrolífera (e a perspetiva real do 

esgotamento dos recursos), o aparecimento de sintomas de mal-estar social nos países 

desenvolvidos, e a emergência de uma consciência ambiental - visível a partir da primeira 

Conferência da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre o Meio Ambiente 

(Conferência de Estocolmo, 1972) - emergem tentativas de renovação do conceito de 

desenvolvimento. 

Desde o final da Segunda Guerra que assolou a Europa, até hoje, o conceito passou, tal 

como o mundo, por várias transformações que procuraram e procuram acompanhar a 

evolução da humanidade. Tanto que são vários os autores que consideram que o 

“desenvolvimento” é um conceito “ultrapassado”. É o caso daqueles que defendem 

teoria(s) do decrescimento, “aplicadas para lá do capitalismo, no quadro de uma 

sociedade pós-capitalista decorrente” (Löwy ,2013, p. 84, cit. por Ribeiro, 2017, p. 131) 

Uma bandeira sob a qual se reúnem os que procuram formular uma crítica radical 

do desenvolvimento e querem desenhar os contornos de um projeto alternativo 

para uma política do após-desenvolvimento. Sua meta é uma sociedade em que se 
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viverá melhor trabalhando e consumindo menos (Latouche, 2009a, p.6, cit. por 

Ribeiro, 2017, p. 131). 

Rogério Roque Amaro (2004, 2017) é um dos autores que se tem dedicado à análise do 

conceito nas suas várias “abordagens e controvérsias” 

Para uns, continua a ser um objetivo e um sonho a perseguir com determinação. 

Para outros, não passa de um mito, que continua a mobilizar e a atrair povos e 

nações, de forma não justificável, porque inalcançável. Para outros ainda, é uma 

peça de uma ideologia e de uma estratégia de dominação das potências sobre os 

países periféricos. Para outros, trata-se de um conceito “zombie” ou moribundo, 

que se impõe banir e substituir por outros mais adequados. Para outros ainda, 

trata-se de um conceito em renovação, aberto a novos caminhos e pistas (2017, p. 

77).  

O autor, que defende que “a atitude mais interessante e enriquecedora é a que coloca 

alguns destes conceitos em diálogo e em interação uns com os outros” (2017, p.76) rejeita 

“uma visão disjuntiva, maniqueísta e dualista na abordagem deste tema 

(‘desenvolvimento’ e afins)”, propondo antes “uma perspetiva copulativa, assente numa 

epistemologia do ‘E’ (e não do ‘OU’), que procura tirar proveito e valorizar as vantagens 

do diálogo entre algumas das formulações dos conceitos de desenvolvimento alternativo 

e alguns dos conceitos alternativos ao desenvolvimento” (p. 78).  

Na procura de um conceito mobilizador de “uma ação emancipadora e participativa e não 

subordinada” (Amaro, 2004, p. 66) usa-se como premissa desta investigação o conceito 

de “des-envolvimento” de Roque Amaro (2004), ou seja,  

a libertação dos «invólucros», «envolvimentos», «envelopes», «rolos», 

«embrulhos», que impedem a libertação e a realização das sementes e das 

potencialidades «embrulhadas» nos indivíduos, nos grupos sociais e nas 

sociedades (p.66).  

1.1. Desenvolvimentos “alternativos”  

O conceito de desenvolvimento local e comunitário foi um dos conceitos de 

“desenvolvimento alternativo” (expressão usada por Amaro, 2017) que começaram a 

emergir (ou a ganhar validação científica) na década de 80 do século passado, fruto da 

necessidade de se pensar o desenvolvimento. 
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Roque Amaro, em “Desenvolvimento – um conceito ultrapassado ou em renovação” 

(2004) procedeu a uma sistematização das novas designações que surgiram nos últimos 

30 anos. Os seis novos conceitos são: Desenvolvimento Sustentável; Desenvolvimento 

Local; Desenvolvimento Participativo; Desenvolvimento Social; e Desenvolvimento 

Integrado (conceito este que Roque Amaro colocou à parte, como conceito transversal)5. 

De acordo com o autor, são sete as inovações trazidas por estes desenvolvimentos 

alternativos: 

• Propõem uma perspetiva multidimensional e interdisciplinar do 

desenvolvimento; 

• Valorizam mais (ou, pelo menos, também) a realização das capacidades do que 

a mera satisfação das necessidades; (“Mais ser e menos ter”…) 

• Assentam frequentemente em dinâmicas participativas e de “empowerment”, 

implicando associar o conceito de desenvolvimento à promoção de cidadania e da 

democracia;  

• Abrem as portas a uma nova relação do desenvolvimento com a Natureza, 

marcada pelo princípio da sustentabilidade; 

• Sugerem novos níveis territoriais de ação, para além do tradicional “Estado-

nação”, nomeadamente ao nível local e supranacional;  

• Convocam todo o tipo de protagonistas para as acções para o desenvolvimento, 

o que se traduz obrigatoriamente em lógicas de co-responsabilização e de 

parcerias;  

• Exigem o princípio da diversidade, aplicado ao desenvolvimento, aos seus 

caminhos, modelos e conteúdos, por total oposição à lógica do “one best way” 

(ou “one size fits all”), predominante na visão convencional do desenvolvimento, 

reencontrando-se com as condições necessárias para a Vida prevalecer (Amaro, 

2017, p.90). 

O autor integrou os novos desenvolvimentos em fileiras. A fileira ambiental – onde se 

insere o Desenvolvimento Sustentável; a fileira das pessoas e das comunidades (people 

 
5 De acordo com Amaro (2004, p.59) pressupõe uma abordagem interdisciplinar e uma metodologia 
copulativa (do “e” e não do “ou, chamada disjuntiva), como explicitado anteriormente.   



21 

 

centered) – aplicável ao Desenvolvimento Local; a “fileira” dos Direitos Humanos e da 

dignidade humana – onde se inserem os conceitos Desenvolvimento Humano e Social.  

1.2. Desenvolvimento Comunitário  

Focamo-nos agora na “fileira vermelha” ou people centered e que procura “colocar as 

pessoas e as comunidades locais no centro do protagonismo do desenvolvimento” 

(Amaro, 2004, pp:56-57).  

Este “baixar do globalismo nivelador às realidades regionais e locais” de que falava Sedas 

Nunes (1964, cit. por Lopes, 2006, p. 43) foi incrementado na década de 60 a partir das 

críticas de vários técnicos da ONU e outras Organizações não governamentais que, 

atuando no terreno em países subdesenvolvidos, puseram em causa “os modelos de 

desenvolvimento, inerentes e impostos com essas 'ajudas' (Amaro, 2017, p. 81). Bulas de 

atuação standard que não tinham em conta que o desenvolvimento é para as pessoas; e 

que é para as pessoas “onde elas estão" (Lopes, 2006, p.45). As propostas e as práticas de 

métodos alternativos por estes técnicos no local ficaram conhecidos por 

“desenvolvimento comunitário”, que defende  

o processo de satisfação de necessidades e de melhoria das condições de vida de 

uma comunidade local, a partir essencialmente das suas capacidades, assumindo 

aquela o protagonismo principal nesse processo e segundo uma perspetiva 

integrada dos problemas e das respostas (Amaro, 2004, pp:56-57). 

As experiências no terreno que demonstraram a sua viabilidade e pertinência num 

contexto de globalização e a adoção de um paradigma territorialista, buttom-up ou 

endógeno, foram, de acordo com Amaro (2004) contribuições decisivas para a construção 

do conceito de desenvolvimento comunitário.  

Na realização desta investigação centra-se o desenvolvimento considerado num espaço 

real – desenvolvimento comunitário – assumindo-o como um processo de exercício pleno 

da cidadania e o resultado de uma participação ativa de todos (Amaro, 2004), para que 

efetivamente se promova a consciencialização, participação e capacitação e o 

empoderamento que permitirá “a libertação dos ‘invólucros’, ‘envolvimentos’, 

‘envelopes’, ‘embrulhos’, que impedem a libertação das sementes e das potencialidades 

‘embrulhadas’ nos indivíduos, nos grupos sociais e nas sociedades” (Amaro, 2004, p. 66). 
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1.3. Comunidade  

Tal como o conceito de “desenvolvimento”, também o conceito de “comunidade” “circula 

no discurso quotidiano comum e é prontamente inteligível ao orador e ao ouvinte, mas, 

quando importado para o discurso das ciências sociais, causa, no entanto, imensa 

dificuldade” (Cohen, 2001, p.11). 

O livro The Symbolic Construction of Community, de Anthony Cohen, cuja primeira 

edição remonta a 1985, é ainda hoje considerado como uma das melhores tentativas de 

teorizar universalmente o conceito de comunidade (Erven, 2001). Para Cohen, 

comunidade representa um espaço de articulação, uma arena para as nossas experiências 

da vida social: 

É a entidade à qual as pessoas pertencem, maior que as relações de parentesco, 

mas mais imediata do que a abstração a que chamamos de ‘sociedade’. É a arena 

onde as pessoas adquirem as suas experiências mais fundamentais e substanciais 

da vida social, fora dos limites do lar (2001, p. 15).6 

Para outro autor, Kershaw (1992), a comunidade teria a função estrutural e ideológica de 

mediar os indivíduos e a sociedade mais ampla e cita dois tipos de comunidade: 

‘Comunidade de local’ é criada por uma rede de relacionamentos formados por 

interações cara a cara, numa área delimitada geograficamente.  

‘Comunidade de interesse’, como a frase sugere, é formada por uma rede de 

associações que são predominantemente caracterizadas pelo seu 

comprometimento em relação a um interesse comum. Quer dizer que estas 

comunidades podem não estar delimitadas por uma área geográfica particular. 

Quer dizer também que comunidades de interesse tendem a ser explícitas 

ideologicamente, para que mesmo que os seus membros venham de áreas 

 
6 Tradução própria a partir do original: ‘Community is that entity to which one belongs, greater than kinship 
but more immediately than the abstraction we call ‘society’. It is the arena in which people acquire their 
most fundamental and most substantial experience of social life outside the confines of the home.’ (Cohen, 
1985, p. 15). 
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geográficas diferentes, possam de forma relativamente fácil reconhecer sua 

identidade comum (pp:31-32)7. 

Já para Bauman (2003) “comunidade” é antes de mais uma sensação: “As palavras têm 

significado: algumas delas, porém, guardam sensações. A palavra ‘comunidade’ é uma 

dessas. Ela sugere uma coisa boa: o que quer que ‘comunidade’ signifique, é bom ‘ter 

uma comunidade’, ‘estar numa comunidade’ (p.9). 

Para o autor o conceito de “comunidade” carrega consigo uma “sensação” de proteção e 

de conforto. Na comunidade todos confiam em todos e os conflitos não existem, como 

que por um acordo mágico estabelecido simplesmente pelo facto de se pertencer a uma 

mesma comunidade. A comunidade defende-nos da sociedade. Ora, argumenta Bauman, 

este “é o tipo de mundo que não está, lamentavelmente, ao nosso alcance — mas no qual 

gostaríamos de viver e esperamos vir a possuir” (2003, p.9). 

Num mundo pós-moderno, marcado pela “liquidez”8, defende o sociólogo através das 

palavras de Hobsbawm (1994) 

a palavra comunidade nunca foi utilizada de modo mais indiscriminado e vazio 

do que nas décadas em que as comunidades no sentido sociológico passaram a ser 

difíceis de encontrar na vida real, homens e mulheres procuram por grupos a que 

poderiam pertencer, com certeza e para sempre, num mundo em que tudo se move 

e se desloca, em que nada é certo (Hobsbawm, 1994, cit. por Bauman, 2003, p. 

20) 

Se para Cohen a comunidade é o espaço intermédio entre a família e a sociedade onde os 

seus membros negoceiam significados, já para Bauman (2003), apoiando-se no conceito 

 
7 Tradução própria a partir do original: ‘Communities of location’ are created through networks of 
relationships formed by face-o-face interation within a geographically bounded area. ‘Communities of 
interest’, as the phrase suggests, are formed through networks of association that are predominantly 
characterized by their commitment to a common interest. It follows that such communities may not 
necessarily be limited to a particular geographical area. It also follows that communities of interest tend to 
be ideologically explicit, so that even if the members off a particular community come from different 
geographical areas they can relatively easily recognize their common identity.  
8 O conceito de liquidez foi cunhado pelo sociólogo e filósofo polaco Zygmunt Bauman (1925-2017) e está 
presente na maioria das suas obras. Para o autor: ‘fluidez’ ou ‘liquidez’ são “metáforas adequadas para 
captar a presente fase, nova de muitas maneiras, na história da modernidade”. (2001, p.9). Nas palavras do 
autor:  

“o que torna ‘liquida’ a modernidade (…) é a sua modernização compulsiva e obsessiva, capaz de 
impulsionar e intensificar em si mesma, em consequência do que, como ocorre com os líquidos, 
nenhuma das formas consecutivas de vida social é capaz de manter o seu aspeto por muito tempo” 
(2013, p. 16).  
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de Ferdinando Tönnies de Gemeinschaft – comunidade é um espaço de “entendimento 

compartilhado por todos os seus membros” (p.15). Para Bauman, “o entendimento ao 

‘estilo comunitário’, não é um ponto de chegada, mas um ponto de partida, não precisa 

ser procurado, e muito menos construído: esse entendimento já ‘está lá’, completo e 

pronto para ser usado” (2003, p.15). Nesse sentido, acrescenta,  

há um preço a pagar pelo privilégio de ‘viver em comunidade’ — e ele é pequeno 

e até invisível só enquanto a comunidade for um sonho. O preço é pago em forma 

de liberdade, também chamada ‘autonomia’, ‘direito à auto-afirmação’ e ‘à 

identidade’ (p.10).  

Diferente entendimento é feito por Anthony Cohen, para quem a comunidade não 

significa a mesma coisa para todas as pessoas. Ela é um símbolo de algo comum. As 

pessoas podem compartilhar símbolos sem compartilhar significados. 

Cohen (2001) utiliza como exemplo o seguinte símbolo:   para arguir que  

em qualquer manifestação social em que este símbolo seja utilizado, as pessoas 

que a ele se associam podem ter significados diferentes para um símbolo comum, 

e achar que é uma expressão adequada da sua posição para o propósito de um 

certo tipo de discurso. No entanto, elas deveriam debater os méritos do 

unilateralismo em oposição ao multilateralismo; a conveniência de um tipo de 

estratégia de campanha em relação a outra; a sua atitude em relação à NATO 

(Organização do Tratado do Atlântico Norte) ou ao bloco soviético; a importância 

de Cristianismo, pacifismo ou socialismo no apoio ao desarmamento nuclear, o 

símbolo simples seria revelado como uma eficaz, mas muito aparente ilusão 

perante uma enorme variedade de opiniões, muitas delas hostis ao invés de 

simplesmente opostas (p.18)9. 

Cohen defende que a comunidade tem uma dimensão simbólica e que esta dimensão não 

existe “como uma espécie de consenso de sentimento”, mas sim   

 
9 Tradução própria a partir do original: On any demonstration or procession at which this symbol is 
prominently displayed, sympathizers could all comfortably associate themselves with it and, indeed, find it 
an adequate expression of their position for the purposes of a certain kind of discourse. Yet, were they to 
debate among themselves the merits of unilateralism as opposed to multilateralism; the advisability of one 
kind of compaigning strategy as opposed to another; their attitude towards NATO or to the Soviet bloc; the 
importance of Christianity, pacifism or socialism to their support for nuclear disarmament, the simple 
symbol would become revealed as an effective, but very superficial gloss upon an enormous variety of 
opinion, much of it hostile rather than merely opposed. 
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como algo para as pessoas ‘pensarem com’. Os símbolos de comunidade são 

construções mentais: fornecem às pessoas os meios para que elas criem sentidos. 

Ao fazer isso, eles também fornecem os meios para expressar os significados 

particulares que a comunidade tem para eles (2001, p.19).10 

É na aceção de Cohen, na comunidade como arena, espaço de reflexão, de negociação, 

que esta investigação se sustenta. Nesta comunidade, “o teatro comunitário pode ser um 

meio eficaz para negociar diferenças internas e representá-las nas formas artísticas, na 

criação do qual a coesão local é reforçada e o respeito pela ‘alteridade’ aumentado (Erven, 

2001, p. 257). 11 

 2. Teatro e Comunidade 

O conceito de Teatro e Comunidade é recente, multifacetado e em contínua construção. 

Os seus antecedentes imediatos “estão enterrados nas várias formas de contra-cultura, 

teatros radicais, anti e pós-coloniais, educacionais e liberacionais das décadas de 1960 e 

1970” (Erven, 2001, p.1), primeiro na América do Sul e depois um pouco por todo o 

planeta.  

Nestas décadas, a revolução cultural, salienta Matarasso (2019), veio desafiar “conceitos 

estabelecidos sobre o valor transcendente da arte da e da genialidade do artista, ideias que 

tinham moldado uma cultura de elite e respetivas instituições desde o Iluminismo” (p.20). 

A ideia de que a arte não é exclusiva dos artistas, veio transformar a sociedade ocidental 

na altura. Os percursores do movimento da arte comunitária, acreditavam que  

 a arte é essencial ao florescimento humano, que todos têm capacidade de criá-la 

e defini-la, que a participação plena, livre e igualitária na vida cultural é 

simultaneamente um direito e uma via de acesso a uma sociedade mais justa e 

democrática (Matarasso, 2019, p. 20). 

 
10 Tradução propria a partir do original: It is that the community itself and everything within it, conceptual 
as well as material, has a symbolic dimension, and, further, that this dimension does not exist as some kind 
of consensus of sentiment. 
Rather, it exists as something for people ‘to think with’. The symbols of community are mental constructs: 
they provide people with the means to make meaning. In so doing, they also provide them with the means 
to express the particular meanings which the community has for them. 
 
11 Tradução própria a partir do original: community theatre can be an effective medium to negotiate internal 
differences and represent these in artistic forms, in the creation of which local cohesion is enhanced and 
respect for ‘otherness’ increased. 
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É neste clima que se desenvolvem as artes comunitárias. Que, na aceção de Matarasso 

(2019), se traduzem na “criação de arte como direito humano, por artistas profissionais e 

não profissionais, que cooperam entre iguais, para propósitos e com padrões estabelecidos 

em conjunto, e cujos processos, produtos e resultados não podem ser conhecidos 

antecipadamente” (p. 56). A arte comunitária, que Matarasso classifica como mais 

“exploratória, inovadora, radical e provocatória” (2019, p.57) evolui da periferia para o 

centro e generalizou-se na arte participativa: “a criação de um trabalho artístico por 

artistas profissionais com artistas não-profissionais” (Matarasso, 2019, p.52). De uma 

forma simplista, Matarasso resume em entrevista: “a arte comunitária está enraizada 

numa visão de direitos humanos. A arte participativa não é tão desafiadora — pode ser 

política, mas não necessariamente” (François Matarasso, em entrevista ao jornal Público, 

12 de julho de 2019,  

https://www.publico.pt/2019/07/10/culturaipsilon/entrevista/francois-matarrasso-

1873712). 

É dentro do vasto leque das artes comunitárias que se desenvolvem as práticas de Teatro 

Comunidade e, com elas, uma heterogeneidade de significados e da diversidade de 

nomes/designações adotados: (“Community Theatre” – Teatro Comunitário ou Teatro 

Comunidade; “Community-based performance” – Teatro de base comunitária; 

“Animação Teatral”; “Applied Theatre/Drama” – Teatro/Drama Aplicado; “Teatro 

Social”, “Teatro para o desenvolvimento”, etc.). No entanto, todas elas, defende Bezelga 

(2012) “respiram uma mesma perspetiva de atuação para e com a comunidade” (p.477).  

De acordo com Isabel Bezelga (2012), os diferentes contributos introduzem  

abordagens muito especializadas, consoante o objeto de intervenção, quer 

relativamente ao foco da intervenção: quer focando a dimensão política, quer 

ainda colocando a tónica no desenvolvimento sustentado, na promoção de valores 

e boas práticas e na afirmação dos direitos humanos” (p. 477).  

No entanto, reforça a autora,  

(...) a função social e transformadora do teatro está evidentemente presente em 

todas estas acepções e nelas é possível rever um mesmo denominador comum, 

alicerçado pela visão educacional de Paulo Freire12 e ainda pelas perspetivas do 

 
12 Educador e filósofo, brasileiro (1921-1997). De acordo com a Enciclopédia Itaú Cultural de Arte e 
Cultura Brasileira: 
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teatro de Brecht13 e do ‘Teatro para todos’ de Augusto Boal14. (Bezelga, 2012, 

p.481).  

Apesar do foco de Freire ser na educação e o de Brecht e Boal no teatro, os três “dirigem 

[o] seu trabalho para aqueles que podem transformar o mundo” (Nogueira, 2008, p.70).  

Márcia Pompeu Nogueira (2017), investigadora em Teatro e Comunidade e Teatro para 

o Desenvolvimento, explica da seguinte forma as diferentes associações possíveis entre 

“Teatro” e “Comunidade”: 

1. Teatro para comunidades: 

“Este modelo inclui o teatro feito por artistas para comunidades periféricas, 

desconhecendo de antemão sua realidade. Caracteriza-se por ser uma abordagem de 

cima pra baixo, um teatro de mensagem” (p.15). 15 

 
Dedica-se à prática de uma pedagogia libertadora, reelaborando constantemente sua teoria a partir 
da reflexão crítica sobre sua prática, revendo seus próprios preconceitos. Enquanto uma educação 
opressora reproduz a desigualdade, a pedagogia freireana é baseada no diálogo entre iguais: ambos 
são sujeitos criadores, corresponsáveis pela produção de conhecimentos”. Devido a perseguição 
política, Freire exila-se no Chile e é lá que escreve Pedagogia do Oprimido (1968), que viria a ser 
lançado no Brasil apenas em 1974. No livro, Freire aprofunda sua crítica ao que chama de 
"educação bancária", em que os educandos são considerados seres vazios, sobre os quais os 
educadores depositam conteúdos. Em oposição a esta, Paulo Freire defende uma educação 
protagonizada pelo educando, voltada para a desmistificação do mundo. A educação 
problematizadora visa à construção coletiva de um conhecimento crítico e à formação de 
indivíduos livres por meio de práticas democráticas (Freire, P. in Enciclopédia Itaú Cultural de 
Arte e Cultura Brasileira. São Paulo: Itaú Cultural, 2021. Disponível em: 
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa5463/paulo-freire. Acesso em: 15 de outubro de 
2021. Verbete da Enciclopédia. ISBN: 978-85-7979-060-7) 

13 Dramaturgo, encenador e poeta alemão (1898-1956), os seus trabalhos artísticos e teóricos influenciaram 
profundamente o teatro contemporâneo. Nas palavras de Nogueira (2008, p. 70), Brecht 

queria associar seu teatro aos que necessariamente estão impacientes para efetuar grandes 
modificações. Queria deslocar o seu teatro para os subúrbios da cidade, onde ficará à disposição 
das vastas massas que produzem em larga escala e que vivem com dificuldade.  O seu teatro 
experimental atuou desde cedo para além do teatro profissional. Em conjunto com seus artistas, 
durante a república Weimar, na Alemanha, participou de experiências teatrais nas escolas, 
trabalhou com corais operários, com amadores, práticas que influenciaram sua experiência estética 
(p.70).  

14 Teatrólogo brasileiro, Augusto Boal foi um dos muitos artistas comunitários que emergiram com a 
revolução cultural. Inspirado nas ideias desenvolvidas pelo amigo Paulo Freire, Boal desenvolveu, na 
década de 70 do século passado, durante a ditadura militar vivida no país, o Teatro do Oprimido, que visa 
estimular pessoas em condições de vulnerabilidade (oprimidos) a enfrentar problemáticas causadas pelas 
estruturas de opressão. O Teatro do Oprimido desenvolveu-se como “arma” de transformação da realidade. 
Para Boal (1978, p. 19) “não basta ter consciência de que o mundo precisa de ser transformado: é necessário 
transformá-lo”. 
15 A autora cita Boal, para exemplificar este modelo:  

Usávamos a nossa arte para dizer verdades, para ensinar soluções: ensinávamos os camponeses a 
lutarem pelas suas terras, porém nós éramos gente da cidade grande; ensinávamos aos negros a 
lutarem contra o preconceito racial, mas éramos quase todos alvíssimos; ensinávamos às mulheres 
a lutarem contra os seus opressores. Quais? Nós mesmos, pois éramos feministas-homens, quase 
todos. Valia a intenção. (Boal, 1996, pp. 17-18, cit. por Nogueira, 2017, p.16). 
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2. Teatro com Comunidades: 

 O trabalho teatral parte de uma investigação de uma determinada comunidade para a 

criação de um espetáculo. De acordo com Nogueira (2017) esta abordagem inspirada 

por Augusto Boal (1983) e Paulo Freire (1977) baseia-se no princípio de “respeito às 

necessidades reais do povo, não do que se imagina que precisem” (p.16).  

3. Teatro por Comunidades: 

 O terceiro modelo inclui as próprias pessoas da comunidade no processo de criação 

teatral: “Aqui a comunidade é convidada a se envolver desde a identificação do foco 

do trabalho teatral até a atuação na apresentação final” (Nogueira, 2017, p.17).  

Nogueira (2017) salienta que este terceiro modelo, o Teatro por Comunidades, uma 

evolução proposta por Augusto Boal, influenciou muitos projetos de teatro e comunidade 

por todo o mundo. 

Ganhou forma um novo Teatro na Comunidade cuja função seria fortalecer a 

comunidade. O Teatro passou a ser a arena privilegiada para refletir sobre 

questões de identidade de comunidades específicas, contribuindo para o 

aprofundamento das relações entre os diferentes segmentos da comunidade que 

podem, através da improvisação, o jogo teatral, explicitar as suas semelhanças e 

diferenças. O teatro seria, neste sentido, porta-voz de assuntos locais, o que 

poderia contribuir para expressão de vozes silenciosas ou silenciadas da 

comunidade (Nogueira, 2017, p.18). 

Baz Kershaw (1992) e Eugene van Erven (2001) utilizam uma mesma nomenclatura: 

Community Theatre (Teatro Comunidade). Jan Cohen Cruz (2008), da Universidade de 

Nova Iorque, que também se refere a uma prática teatral criada a partir de interações com 

comunidades específicas, utiliza o termo Community-based performance (Performance 

baseada na comunidade). 

Para Erven (2001), todas as nomenclaturas se unem por  

dar ênfase a histórias locais e / ou pessoais (em vez do que histórias pré-escritas) 

que são primeiro trabalhadas através de improvisação e, em seguida, ganham 
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forma teatral através de um trabalho colectivo - sob a orientação de artistas 

profissionais (...) (p.2). 16 

Baz Kershaw (1992) propõe a seguinte definição: 

Sempre que o ponto de partida [de uma prática teatral] for a natureza do seu 

público e sua comunidade. Que a estética das suas performances for talhada pela 

cultura da comunidade da sua audiência. Neste sentido estas práticas podem ser 

categorizadas enquanto Teatro na Comunidade (p. 5)17. 

Para Cohen Cruz (2008) há quatro princípios que sugerem boas razões para a Performance 

baseada na comunidade. São eles: 

1. Contexto comum:  

Os artistas baseados na comunidade utilizam as suas ferramentas estéticas junto 

ao grupo de pessoas que tem experiência de vida sobre um assunto e com quem 

eles trabalham para moldar uma visão coletiva. A expressão comum é enraizada 

no reconhecimento de que muito da criatividade e do significado vem do grupo 

(p. 108). 

2. Reciprocidade:  

A reciprocidade depende do diálogo, que se refere a “duas ou mais partes com 

pontos de vistas diferentes trabalhando para conseguir um entendimento comum 

em uma discussão aberta e cara a cara” (Bacon et al, 1999, p.12, cit. por Cohen 

Cruz, 2008, p. 112). Cohen Cruz (2008) reforça a necessidade de que todos os 

envolvidos precisam de apreciar verdadeiramente o que os outros dão como 

colaboração: “se não for desta maneira, por que fazer?”, interroga Cohen Cruz 

(2008, p.112). 

3. Hifenação:  

O Teatro Comunidade é um campo hifenado, uma vez que se fundamenta de 

outras disciplinas para além do teatro. Como realça Cohen Cruz (2008), a 

performance baseada na comunidade é hifenada “por consistir tanto de disciplinas 

 
16Tradução própria a partir da língua original:  (...) by its emphasis on local and/or personal stories (rather 
than pre-written scripts) that are first processed through improvisation and then collectively shaped into 
theatre under the guidance either of outside professional artists (...) 
17 Tradução própria a partir da língua original: Always their starting point was the nature of their audience 
and its community.The aesthetics of their performances were shaped by the cultue of their audience´s 
community. Hence these practices can be categorised as ‘community theatre’ (…).  
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múltiplas (estética e algo mais como educação, construção de comunidade, ou 

terapia) e funções múltiplas, tendo como objetivos a eficácia e o entretenimento” 

(p.114). 

4. Cultura Ativa: Por último, Cohen Cruz (2008) define o princípio da cultura 

ativa como aquele que “reflete o reconhecimento de que as pessoas normalmente 

têm mais retorno por fazer arte do que por ver os frutos dos trabalhos dos outros” 

(p.116). 

Concluindo, Cohen Cruz (2008) salienta que os quatros princípios/características - 

contexto comum, reciprocidade, hifenação e cultura ativa, se reforçam mutuamente. 

Ter raízes num contexto comum é possibilitado por uma interação profunda e 

recíproca com as pessoas que se identificam com aquele contexto. Expandir a 

participação – isto é, a cultura ativa que leva para a performance hifenada-não-

artistas trazem outras fontes de conhecimento. Com a arte de um lado do hifén, o 

‘algo mais’ do outro lado pode também formar o desenvolvimento de um projeto. 

A natureza daquela performance, para servir ao máximo aquelas pessoas, é capaz 

de fazer algo além de ser algo, de ter objetivos de eficácia, assim como estéticos. 

Que o processo de criação seja o mais ativo e inclusivo possível é tão importante 

quanto a produção final (p.118). 

Tendo em conta o princípio da Reciprocidade, o Teatro e Comunidade é distinto por 

realçar o processo ao invés do resultado final (o espetáculo). Numa prática em que o 

processo criativo tem como características fundamentais o envolvimento e a promoção 

do desenvolvimento de cada indivíduo, Cohen Cruz (2008) acautela para o afastamento 

da tentação de imposição de ideologias e estéticas, por um lado, e ao mesmo 

tempo o compromisso efetivo do artista/facilitador, sob pena de que o trabalho 

desenvolvido represente a todos menos a ele, arriscando cair em modelos 

unidirecionais, o “artista-ajudando-o-povo” (p.113). 

Para o mesmo “perigo” nos alerta Prenktki (2011)  

O Teatro Aplicado vai penar para redescobrir a íntima conexão entre o 'brincar' e 

'o teatro' se ele é visto como parte de uma missão para salvar a sociedade, para 

aplicar um curativo para as feridas de vidas disfuncionais. O teatro de fazer o bem, 

consciente ou inconscientemente, geralmente encontra-se cooptado por uma 

definição de bondade fornecida pelos poderes existentes; inclusão social nos 
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termos fornecidos por aqueles que já geraram a exclusão daqueles que hoje 

procuram salvar. Ao adotar a posição de missionário o Teatro Aplicado alinha-se 

com todas as outras intervenções coloniais que se atrevem a falar em nome dos 

outros, para saber o que é melhor para eles (...) (p.193).  

Exemplo do paradigma é a definição de Taylor, segundo o qual o Teatro Aplicado opera 

a partir de um princípio central de transformação; de ampliar a conscientização 

sobre uma questão particular (práticas de sexo seguro), para ensinar um conceito 

particular (alfabetização e matemática), para interrogar as ações humanas (crimes 

de ódio, relações raciais), para evitar comportamentos ameaçadores (violência 

doméstica, suicídio de jovens), para curar as identidades quebradas (Abuso 

sexual, imagem corporal), para alterar os estados de opressão (vitimização 

pessoal, privação dos direitos políticos) (Taylor, 2003, p.1, cit. por Prentki, 2011, 

p.193) 

Prentki (2001), referindo-se à definição de Taylor (2003), não nega que “em certas 

circunstâncias”, um processo de teatro aplicado pode ajudar a lidar com as questões 

enunciadas, mas, reforça “ele não prevê a sua principal finalidade como a própria criação 

da comunidade, como o restabelecimento de padrões cortados das relações sociais, como 

as interações lúdicas que nos lembram o que poderíamos ter em comum” (p.193).  

A abordagem ao Teatro Comunidade em que assenta esta investigação tem por base um 

conjunto de princípios de várias ordens, sumarizados por Oliveira (2017). São eles 

princípios de ordem: 

• Social: ao desenvolver atividades geradoras de identidade [o Teatro comunidade] 

tem a capacidade de transformar agrupamentos humanos em comunidades; 

• Pedagógica: [o Teatro comunidade] deve ser promotor da expressão pessoal, da 

criatividade, da vivência criativa em coletivo, contribuindo para a construção de 

indivíduos mais felizes e de comunidades mais participadas. 

• Artística: as vivências de processos criativos artísticos e a sua partilha com a 

comunidade proporciona o desenvolvimento da cultura artística, é geradora de 

identidade e construtora de cidadania (Bezelga, Cruz & Aguiar, 2015, cit. por 

Oliveira, 2017, p. 221). 

De facto, como refere Bezelga (2016) 
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O desenvolvimento de diversas abordagens teatrais nas suas dimensões artísticas, 

educacionais, sociais e culturais conheceram nas últimas décadas um profundo 

desenvolvimento tendo em vista dois pressupostos básicos: A perspetiva da 

construção do conhecimento e de empoderamento de indivíduos, grupos e 

comunidades, como forma de aceder ao exercício de uma cidadania participativa 

(p.52).  

Ainda assim, como salienta o artista e investigador comunitário, François Matarasso, 

“seria insensato pensar que os projetos de arte participativa podem resolver os desafios 

multidimensionais com que a sociedade europeia hoje se confronta”, no entanto, “seria 

igualmente insensato ignorar o seu potencial no apoio à capacidade das pessoas para 

trabalharem em conjunto no sentido de encontrarem melhores ideias para o futuro 

(Matarasso, 2019a, p. 11). 

3. Impactes das Artes (e dos projetos de Teatro e Comunidade) 

A importância do acesso à cultura no mundo de hoje é consensual. Do entendimento sobre 

a importância estratégica da cultura e do conhecimento faz referência o Relatório 

“Cultura, Formação e Cidadania” (2014), editado pelo Gabinete de Estratégia, 

Planeamento e Avaliação Culturais e pela Secretaria de Estado da Cultura, 

existe hoje um consenso alargado em torno da ideia que a resposta aos desafios 

futuros das sociedades requer uma singular e imaginativa capacidade de reflexão 

e uso de recursos educativos e culturais. Conhecimento e cultura são, assim, os 

ingredientes fundamentais da capacidade coletiva de responder a dinâmicas de 

uma sociedade em rápida e permanente mudança económica, laboral, tecnológica 

e sociocultural (p. 13).  

Em Portugal têm crescido nos últimos anos, um conjunto de iniciativas culturais e 

artísticas com ressonância social, “concomitantes”, evidencia Sara Melo (2015),  

da passagem de paradigma do (s) público (s) da cultura para um paradigma do 

cidadão criativo, segundo o qual, todos os indivíduos têm potencial não só para 

assistir, ouvir, escutar, apreciar e fruir um qualquer acontecimento cultural (…), 

mas sobretudo para participar ativamente nesse processo de criação artística e 

cultural (p.13).  
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Neste sentido, acrescenta Melo, “a importância, efeitos e consequências” destes processos 

de construção criativa entre artistas e não artistas “devem ser estudados” (2015, p.13).  

Nas últimas décadas, sobretudo em contexto internacional, têm sido realizadas várias 

investigações empíricas em torno das artes comunitárias como objeto de estudo, sendo 

que o âmbito das discussões é amplo e diverso. Aquele que interessa aferir nesta 

investigação é, dentro do “chapéu” do Desenvolvimento Comunitário, o conjunto de 

efeitos que a participação ativa e expressa em projetos artísticos desencadeia nos 

indivíduos (não-artistas) que nele participam 18. 

A literatura científica que tem sido produzida sobre os efeitos da participação em 

atividades artísticas (Matarasso, 1997; Guetzkow, 2001; Jermyn, 2001, 2004; Tiller, 

2013, entre outros.) reconhece vários benefícios aportados mas, ao mesmo tempo, admite 

dificuldades e coloca desafios à medição de impactes decorrentes da participação nas 

artes (Jermyn, 2001, Matarasso, 1996, 1997).  

Sobre os efeitos da participação em projetos de Teatro e Comunidade, Leitão, Latif & 

Batista (2015) verificam que “ainda são escassos os instrumentos de validação dos 

trabalhos, debates sobre os resultados das práticas e publicações sobre as mesmas” (p. 

47).  

O artigo Use or ornament ? The social impact of participation in the arts (1997), de 

François Matarasso, ainda hoje serve de referência ao debate sobre os efeitos de 

participação nas artes. O artigo descreve o resultado de um estudo realizado entre 

setembro de 1995 e março de 1997, pela A Comedia, um grupo de pesquisa independente, 

fundado por Charles Landry (o “pai” das cidades criativas) e que tem em Matarasso um 

dos seus principais colaboradores. O estudo aponta 50 impactes sociais decorrentes da 

participação das comunidades (e dos seus elementos) em processos artísticos.  

Dos exaustivos benefícios identificados, Matarasso (1997) sumariza que “a participação 

nas artes é uma rota eficaz”  

 
18 Importa referir que o que se pretende perceber é o conjunto de efeitos e as consequências que a 
participação ativa numa prática artística promove junto dos indivíduos e não a determinação conceptual de 
impactes.  De igual forma não se aprofunda a conceptualização de participação, determinando-a apenas 
como o envolvimento ativo e expresso. Para uma leitura mais aprofundada sobre níveis de participação 
recomenda-se: Tiller, C. (2013). Participatory Performing Arts. Fundação Calouste Gulbenkian.  
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• Para o crescimento pessoal, levando a uma maior confiança, desenvolvimento de 

habilidades e desenvolvimento educacional que pode melhorar os contactos 

sociais e a empregabilidade das pessoas; 

• Pode contribuir para a coesão social através do desenvolvimento de redes e 

conhecimento, e construir capacidade local de organização e autodeterminação; 

• Traz benefícios noutras áreas, como a renovação ambiental e a promoção da 

saúde, e injeta um elemento de criatividade no planeamento organizacional; 

• Produz mudanças sociais que podem ser vistas, avaliadas e planeadas de maneira 

ampla; 

• Representa um elemento flexível, responsivo e económico de uma estratégia de 

desenvolvimento comunitário. 19 (p. VI) 

Em 2004, a investigadora Helen Jermyn elaborou para o Arts Council of England a 

pesquisa The Art of inclusion, que pretendeu explorar processos de inclusão social através 

das artes, tendo por base 15 estudos de caso. A revisão da literatura realizada por Jermyn 

(2004) tem por base estudos levados a cabo pelos investigadores Landry (et al, 1996), 

Williams (1996 e 1997), Matarasso (1997) DCMS (1999, Department for Culture, Media 

and Sport Statistical, do Social Policy Research Needs), Blake Stevenson (Ltd, 2000) e 

Harland (et al, 2000), e identifica vários benefícios reivindicados como derivados da 

participação nas artes, sintetizados na Tabela 1: 

Tabela 1. 
Impactes das artes, compilados por Helen Jermyn (2004)  

 
Impactes nos indivíduos Impactes nos grupos e na comunidade 

Desenvolve autoconfiança e autoestima; 

Aumenta a criatividade e a capacidade de 

pensamento; 

Melhora as capacidades de planeamento e 

organização de atividades; 

Melhora a comunicação de ideias e informações; 

Aumenta ou melhora o nível educacional; 

Aumenta a apreciação das artes; 

Cria capital social; 

Diminui o isolamento social; 

Melhora a compreensão de diferentes culturas; 

Fortalece as comunidades; 

Aumenta a coesão social; 

Desenvolve a identidade da comunidade; 

Promove o interesse pelo meio ambiente local; 

Ativa a mudança social; 

 
19 Tradução própria a partir da lingua original: Participation in the arts is an effective route for personal 
growth, leading to enhanced confidence, skill-building and educational developments which can improve 
people’s social contacts and employability. • It can contribute to social cohesion by developing networks 
and understanding, and building local capacity for organisation and self-determination. • It brings benefits 
in other areas such as environmental renewal and health promotion, and injects an element of creativity into 
organisational planning. • It produces social change which can be seen, evaluated and broadly planned. • It 
represents a flexible, responsive and cost-effective element of a community development strategy. 
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Impactes nos indivíduos Impactes nos grupos e nas comunidades 

Melhora a saúde mental e física e o bem-estar; 

Aumenta a empregabilidade dos indivíduos; 

Reduz o comportamento ofensivo;  

Alivia o impacto da pobreza. 

Aumenta a consciência pública sobre um problema; 

Contribui para a regeneração urbana. 

 

Fonte: Jermyn (2004, p. 17). Tradução própria.20 

Helen Jermyn (2001) defende que “muitos dos benefícios [derivados da participação nas 

artes] se apresentam interligados, sobrepostos ou mesmo interdependentes” (p.16) e vão 

desde o desenvolvimento da autoconfiança até ao fortalecimento das comunidades e ao 

aumento da empregabilidade dos participantes.  

Segundo a perspetiva de Jermyn (2004), podemos encontrar nestes três exemplos: 

• Benefícios diretos que ocorrem a nível individual (o desenvolvimento da 

autoconfiança)  

• Benefícios que ocorrem ao nível da comunidade (como o desenvolvimento de 

identidade comunitária).  

• Benefícios indiretos. Em relação a estes benefícios, a autora exemplifica: “os 

participantes podem sentir-se mais confiantes como resultado da participação na 

atividade artística da comunidade, e isso, por sua vez, pode aumentar a sua 

empregabilidade”. (2004, p.16) 

No artigo How the Arts Impact Communities: An introduction to the literature on arts 

impact studies, Guetzkow (2002), além de identificar os benefícios das artes tenta 

sistematizar os mecanismos através dos quais elas produzem impactes. Envolvimento 

direto, participação do público e a presença de artistas e organizações artísticas e outras, 

são os mecanismos considerados por Guetzkow.  

A perspetiva do autor é apresentada na Tabela 2.  

 

 
20 A partir da língua original: Claimed Individual impacts of the arts: develop self-confidence and self-
esteem; increase creativity and thinking skills; improve skills in planning and organising activities; improve 
communication of ideas and information; raise or enhance educational attainment; increase appreciation of 
arts; enhance mental and physical health and well-being; increase the employability of individuals; reduce 
offending behaviour; alleviate the impact of poverty. 
Claimed Group/community impacts of the arts; create social capital; decrease social isolation; improve 
understanding of different cultures; strengthen communities; enhance social cohesion; develop community 
identity; promote interest in the local environment; activate social change; raise public awareness of an 
issue; contribute to urban regeneration. 
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Tabela 2. 
Impactes das Artes, na perspetiva de Getzkow (2002) 

 Nível Individual Nível Comunitário 
 Material/ 

Saúde 
Psicológico 
 

Interpessoal Económico Cultural Social 

E
nv

ol
vi

m
en

to
 d

ir
et

o 

Promove: 
laços 
interpessoais, 
o que melhora 
a saúde; 
Oportunidades 
de 
autoexpressão 
e regozijo; 

Aumenta: 
sentido de 
eficácia 
pessoal e a 
autoestima;  
sentimento de 
pertença à 
comunidade; 
Potencia: 
capital 
humano, 
capacidade e 
competências 
criativas. 

Constrói 
redes sociais 
individuais; 
Aumenta a 
capacidade  
de trabalho 
com o outro 
e a 
comunicação 
de ideias. 

Permite 
pagamento de  
salários aos 
profissionais. 

Aumenta o 
sentido de 
identidade 
coletiva e de 
eficácia. 

Constrói 
capital social 
ao: 
envolver as 
pessoas; ligar 
organizações 
entre si; 
dar aos 
envolvidos 
experiência 
da 
organização 
e no trabalho 
com o poder 
local. 

Pa
rt

ic
ip

aç
ão

 d
o 

pú
bl

ic
o Aumenta 

ocasiões 
de diversão; 
diminui o 
stress. 

Aumenta o 
capital 
cultural; 
promove o 
raciocínio. 

Aumenta a 
tolerância ao 
outro. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efeitos 
indiretos 
multiplicadores 
oriundos dos 
gastos 
realizados nas 
idas aos 
espetáculos 
(restaurantes, 
comércio 
local). 

Constrói: 
identidade e 
orgulho 
comunitário; 
normas 
comunitárias 
positivas 
(tolerância, 
liberdade de 
expressão).  

Aproximação 
entre pessoas 
que, de outro 
modo, não 
estariam em 
contacto.  

Pr
es

en
ça

 d
e 

ar
tis

ta
s, 

or
ga

ni
za

çõ
es

 a
rt

ís
tic

as
 e

 
in

st
itu

iç
õe

s Aumenta: 
oportunidades 
individuais; 
propensão à 
ligação com 
as artes. 

  Aumenta: 
propensão da 
comunidade 
em participar 
nas artes;  
poder atrativo 
da área - 
turistas, 
negócios, 
trabalhadores 
qualificados; 
investidores; 
Estimula um 
“milieu 
criativo” que 
encoraja o 
crescimento 
económico nas 
indústrias 
criativas; 
 

Melhora a 
imagem e 
status da 
comunidade. 

Promove 
diversidade 
cultural;  

 
Fonte: Elaboração própria, a partir de Guetzkow (2002, p. 3). Segundo o autor este quadro explora e é 

construído em cima da tipologia de efeitos das artes desenvolvida numa proposta de investigação ao 

Wallace-Readers Digest Funds, por Kevin McCarthy (2002).  
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Analisando a Tabela 2 damo-nos conta de que é na linha do Envolvimento direto que se 

inserem os projetos de Teatro e Comunidade. Dentro deste mecanismo, os benefícios 

revelam-se quer a nível individual, quer ao nível da comunidade. A nível individual, 

Getzkow (2002) identifica ganhos materiais e na saúde, psicológicos e nas relações 

interpessoais. Quanto aos benefícios que se podem sentir na comunidade, o mesmo autor 

remete para impactes económicos indiretos; impactes culturais manifestados na criação 

da identidade comunitária e do que chama de “normas comunitárias positivas”, como a 

criação de uma cultura da diversidade e da tolerância. Como impacte social, Getzkow 

(2002) remete para a criação de laços e de pontos de contacto entre pessoas, que, noutras 

circunstâncias, não estariam em contacto.  

Já na conceção de Erven (2001), referindo-se concretamente aos projetos de Teatro e 

Comunidade, o benefício mais importante para os participantes “reside no aumento da 

autoestima e na compreensão transcultural através da criação e implementação de 

processos coletivos de arte” (p.244).  

3.1 …e a consciência e participação cidadã?  

Como já referido anteriormente, a expansão das linguagens artísticas nos campos social, 

educativo e comunitário é intensa. Estas dinâmicas acontecem como reação a um mundo 

em profunda mudança. 

Por um lado, a “individualização” fruto dos tempos “pós-modernos” ou da sociedade 

“líquida” que nos leva, como alerta Bauman (2001), a uma “lenta desintegração da 

democracia” porque assente no “indivíduo” que tende a ser “morno, cético ou prudente” 

em relação à “causa comum” ou à “sociedade justa” (pp:49-50). Por outro lado,  

o hoje é definido por características de fragmentação, associadas ainda a um 

processo de transição de narrativas e ações positivistas e rígidas para visões pós-

coloniais, assentes em novas perspetivas relativamente à produção de 

conhecimento no mundo. Este tempo e este espaço de transição, fortemente 

dominados pela lógica capitalista, excluem a possibilidade de duvidar, a 

necessidade de tempo para a construção de processos, e centram-se 

exclusivamente na eficácia e nas respostas imediatas e individualizadas. O 

coletivo humano vive em crises consecutivamente instaladas, que geram outras 

crises, sendo este cenário percecionado como uma norma consolidada. Esta 

sensação gera o medo e bloqueia a tentativa de construção de alternativas que 
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podem ser viáveis, permitindo outras soluções para os problemas (Cruz, 2019, 

pp.19-20). 

A trama que se entretece entre cidadania e arte remete, portanto, para “a existência de 

envolvimentos, práticas e intervenções cívicas e políticas emancipatórias que, mediante 

a arte, procuram transformar o mundo” (Carmo, 2018, p. 583).  

Considera-se, na esteira de Borja (2003, referenciado por Carmo, 2018, p.583), que “a 

cidadania é uma conquista – permanente e cotidiana –, um processo que deve ser exercido 

pelos próprios protagonistas, e não um estatuto atribuído por uma autoridade investida 

desse poder”. Trata-se da assunção de que os participantes em projetos de Teatro e 

Comunidade se assumem, como reforça Cruz (2019) “como atores [de práticas e 

intervenções cívicas e políticas emancipatórias] e não como objetos dos mesmos” (p.19). 

Uma cidadania “de direitos e de responsabilidades, ela própria, impulsionadora de um 

retorno ao conceito de desenvolvimento enquanto objeto de um direito fundamental dos 

cidadãos” (Laborinho Lúcio, 2013, p.233).  

Essa Cidadania Global que, na perspetiva de Andreotti, (2014) procura “capacitar os 

indivíduos para a reflexão crítica e para a responsabilização sobre as suas decisões e 

ações, para que o compromisso assumido seja informado, responsável e orientado para 

uma ação ética” (p. 57).  

Quanto ao papel dos projetos de Teatro e Comunidade neste “processo” defende-se, tal 

como Matarasso, que  

seria insensato pensar que os projetos de arte participativa podem resolver os 

desafios multidimensionais com que a sociedade hoje se confronta. Mas seria 

igualmente insensato ignorar o seu potencial no apoio à capacidade das pessoas 

para trabalharem em conjunto no sentido de encontrarem melhores ideias para o 

futuro (2019a, p.11).  

Em jeito de resumo, e abrindo caminho à tentativa de dar resposta aos objetivos traçados 

para esta investigação, sumarizam-se os conceitos que servem de base ao estudo: Teatro 

e Comunidade como forma de ‘des-envolvimento’ humano e social – impactes 

decorrentes da participação nas atividades Oficina de Teatro de Serpa e Ruptura. 

Assim, desde logo, esta investigação tem como âncora teórica o Desenvolvimento 

comunitário, assumindo-se este como o “acesso das pessoas, onde estão, aos bens e 
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serviços que satisfaçam as necessidades, pelo menos as necessidades básicas; e acesso, 

ainda, às oportunidades de realização da pessoa humana (Lopes, 2006, p. 46) e de 

exercício pleno da cidadania e o resultado de uma participação ativa de todos (Amaro, 

2004) que ocorre num espaço real a que chamamos comunidade: arena, espaço de 

reflexão e negociação de significados (Cohen, 2001). 

Neste conceito de desenvolvimento, associado à promoção de cidadania e da 

democracia, analisamos os impactes decorrentes da participação de não artistas em 

projetos de Teatro Comunidade, como estratégia de intervenção que privilegia a 

“construção do conhecimento e de empoderamento de indivíduos, grupos e comunidades, 

como forma de aceder ao exercício de uma cidadania participativa.” (Bezelga, 2012, 

p.52).  

A Baal17 – Companhia de Teatro, estrutura profissional com sede em Serpa, distrito de 

Beja, desde o ano 2000, é a promotora das atividades em estudo. Desde há 22 anos, a 

Companhia tem vindo a desenvolver trabalho com escolas, associações, grupos informais 

ou mais organizados, entidades ou pessoas em nome individual, procurando “desenvolver 

um conjunto de técnicas que permitem tirar partido do imenso manancial que o teatro tem 

para oferecer, enquanto ferramenta de intervenção social” (disponível em 

http://www.baal17.pt/site/educacao-e-comunidade/).  

Ao longo dos últimos anos, a Baal17 tem encontrado novas formas de intervir com e para 

a comunidade em diferentes contextos – da população jovem à população sénior. Temas 

como a Igualdade de Género, violência doméstica e outros maus tratos, saúde sexual, 

saúde mental, comportamentos aditivos, ou educação ambiental, têm sido trabalhados 

pela Companhia com as comunidades, quer do concelho de Serpa, quer a nível regional e 

nacional, em parceria com associações de desenvolvimento local e outras entidades, como 

o Instituto Português da Juventude ou a AMI – Assistência Médica Internacional.  

Nas palavras da Companhia: 

Quer seja como complemento de um processo pedagógico ou como simples exercício de 

liberdade, o teatro permite explorar outros pontos de vista, aprofundar novas visões do 

mundo e partilhá-las com o outro. 

Ao convidar a comunidade a entrar neste mundo, estamos também a abrir a porta para 

que o teatro entre no mundo destas comunidades. E aquilo que o teatro transporta consigo 

é a imaginação, a partilha, a reflexão e sobretudo a empatia para com o outro. No final, 

http://www.baal17.pt/site/educacao-e-comunidade/
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acreditamos que é a empatia que assegura ao ser humano que não está sozinho. E 

enquanto não estivermos sozinhos, continuaremos a ter a capacidade de transformar 

(disponível em http://www.baal17.pt/site/educacao-e-comunidade/).  

. 
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PARTE II. ESTUDO EMPÍRICO 

 

 

 

 

“conhece bem aquilo que fazes, a tua ciência, o teu campo académico, as regras, as 

metodologias (..) Conhece-as, mas cumpre-as q.b., quanto baste. A investigação ou é criação ou 

não é nada” 

António Nóvoa (2015, Carta a um jovem investigador, p. 14)  
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1. Objeto de estudo 

A importância do acesso à cultura e às artes no mundo é hoje consensual. Combinam-se, 

com este entendimento, duas perspetivas complementares: a utilização da cultura e das 

artes como ferramenta para objetivos sociais e a valorização da participação de não-

artistas nos processos criativos. 

Como salienta o Relatório “Cultura, Formação e Cidadania” (2014), editado pelo 

Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais e pela Secretaria de Estado da 

Cultura  

Por um lado, enfatiza-se o contributo que as atividades culturais podem dar para 

o desenvolvimento, a identidade e a coesão das comunidades, e em particular das 

comunidades mais desfavorecidas ou discriminadas. Por outro lado, e no âmbito 

de uma perspetiva que tem ganho maior expressão nos anos mais recentes, 

valoriza-se o papel que a participação em atividade cultural e artística pode 

desempenhar no reforço das competências e das capacidades individuais e, 

especialmente, na qualificação e nos processos de aprendizagem das pessoas que 

integram setores da população mais expostos a processos de exclusão ou 

isolamento social, cultural, cívico ou económico (pp:109-110). 

Percursoras deste entendimento, as artes comunitárias, cujos antecedentes “estão 

enterrados nas várias formas de contra-cultura, teatros radicais, anti e pós-coloniais, 

educacionais e liberacionais das décadas de 1960 e 1970” (Erven, 2001, p.1), vieram 

colocar em causa a visão elitista sobre a cultura e a genialidade do artista, em vigência 

desde o Iluminismo. Emerge então a convicção de que  

a arte é essencial ao florescimento humano, que todos têm capacidade de criá-la e 

defini-la, que a participação plena, livre e igualitária na vida cultural é 

simultaneamente um direito e uma via de acesso a uma sociedade mais justa e 

democrática (Matarasso, 2019, p. 20). 

É neste clima que se desenvolve a utilização do teatro como estratégia de intervenção 

social. O conceito de Teatro Comunidade é recente, multifacetado e em continua 

construção. Apesar de existirem várias nomenclaturas e abordagens, consoante o objeto 

ou o foco de intervenção, “a função social e transformadora do teatro está evidentemente 

presente” (Bezelga, 2012, p. 477) em todas elas.  
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Com a apropriação da arte pelos cidadãos, e a sua utilização como estratégia de 

intervenção social, a “reflexão em torno dos impactos sociais das artes foi ganhando um 

relevo crescente” (Relatório Cultura e Cidadania, 2014, p. 109).  

O estudo que ainda hoje serve de referência ao debate sobre os efeitos da participação nas 

artes - Use or ornament? The social impact of participation in the arts, de François 

Matarasso - remonta a 1997. Após esta data outros autores (Erven, 2001, Jermyn, 2001, 

2004; Getzkow, 2002, Tiller, 2013) centraram as suas investigações em torno dos 

benefícios da participação em atividades artísticas.  

E se há impactes que podem ser mais facilmente “detetados” como o aumento da 

confiança e da autoestima (Jermyn, 2004), outros, como a consciência cidadã, são de 

perceção mais complexa. 

O Relatório “Cidadania e Cultura” (2014), aponta como efeitos da participação nas artes 

na promoção da cidadania:  

o acesso ao conhecimento e à fruição cultural e artística, entendida como elemento 

essencial da qualidade de vida e do desenvolvimento pessoal; a ativação de laços 

relacionais com as comunidades de inserção e, portanto, de processos de inclusão 

social; a qualificação dos cidadãos para a participação plena nas restantes esferas 

(económica, política, cívica, educativa, comunicacional) da vida coletiva (p.113). 

No entanto, e especificamente sobre os impactes decorrentes da participação dos 

indivíduos em projetos de Teatro e Comunidade, verifica-se, como salienta Nogueira 

(2017): “a falta de publicações a respeito, a falta de debate sobre seus resultados e da 

especificidade de sua estética” (p.3). Tal facto, reforça a mesma autora, “precisa ser 

superado para que possamos nos informar mais sobre as práticas existentes, para que estas 

práticas possam ser aprimoradas e que revertam em mais benefícios para as comunidades” 

(p.3). 

É dentro deste enquadramento que se analisa os impactes decorrentes da participação nas 

atividades Oficina de Teatro de Serpa (OTS) e “Ruptura” desenvolvidas pela companhia 

de Teatro da Baal17, estrutura profissional de teatro com sede em Serpa.  

2. Questão de partida e Objetivos da Investigação  

Tudo começa com uma interrogação, ainda que, às vezes, esse questionamento possa até 

parecer banal ou pouco maduro. Esse ponto de partida, ou esse “acampamento-base do 
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alpinista”, utilizando a analogia de Campenhoudt & Quivy (1998, p. 32), é crucial como 

ponto seguro a retornar caso nos percamos no caminho que nos levará ao cume da 

montanha.  

Assim, o ponto de partida e objetivo geral desta investigação foi compreender: 

• Quais os impactes individuais ao nível dos conhecimentos, atitudes e 

comportamentos resultantes da participação nas atividades OTS e “Ruptura”?  

Como objetivos específicos, pretendeu-se: 

• Inferir sobre contornos de transferibilidade de competências adquiridas para 

outros campos da vida dos indivíduos (trabalho, família, amigos); 

• Analisar a relação entre a participação e a capacidade de trabalho e 

relacionamento com o outro; 

• Deduzir sobre os resultados de aumento de proatividade relativamente à 

comunidade; 

• Observar o nível de comprometimento para a participação ativa na busca de 

soluções;  

• Investigar os efeitos decorrentes da participação e a consciência cidadã. 

Figura 1 
Identificação do território onde decorrem as atividades em estudo 

NUTS III – Baixo Alentejo (à esquerda), concelho de Serpa (ao centro) e cidade de  
Serpa (à direita) 

Fonte: www.wikipedia.pt e Gabinete de Relações Públicas da Câmara Municipal de Serpa  

As atividades em estudo decorrem na cidade de Serpa. A sede do concelho com o mesmo 

nome pertence à Região Alentejo e à sub-região Baixo Alentejo - NUTS (Nomenclatura 

das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos) III. No concelho de Serpa, segundo os 

dados dos Censos 2021 residem 13.768 pessoas, uma variação negativa de 11,9 por cento 

http://www.wikipedia.pt/
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em relação à data dos últimos Censos, 2011. De acordo com os dados da Pordata (Base 

de Dados Portugal Contemporâneo), em 2019, 41,5% das pessoas empregadas 

trabalhavam no sector da agricultura, uma tendência que também se verifica nos anos 

anteriores (www.pordata.pt). 

Ainda de acordo com os dados disponibilizados pela PORDATA no setor da Cultura, no 

concelho de Serpa, em 2019, havia um museu e zero écrans de cinema. Durante o ano de 

2019 terão sido apresentados, segundo a mesma fonte, 92 sessões de espetáculos ao vivo, 

metade daquelas que terão sido apresentados em 2010, segundo a mesma base de dados, 

180.  

Em termos de investimento do Município nas áreas da Cultura e do Desporto, a 

PORDATA indica uma variação positiva de 1,8 por cento entre 2010 e 2019 – de 22,3 

por cento para 24,1 por cento.  

A Baal17 – Companhia de Teatro é a única estrutura profissional de teatro no concelho 

de Serpa. É uma das (apenas duas) estruturas de criação artística na área do teatro no 

distrito de Beja, apoiadas de forma sustentada pelo Ministério da Cultura/Direção-Geral 

das Artes.  

2.1. A Baal17 – Companhia de Teatro – entidade responsável pelas 

atividades em estudo 

A Baal17 - Companhia de teatro é uma estrutura profissional com sede em Serpa, desde 

o ano 2000. Prossegue o objetivo estrutural de “fomentar o interesse das populações pela 

cultura em geral e pelo teatro em particular, interligando a Companhia com as escolas, a 

comunidade e as mais variadas entidades e instituições nacionais e internacionais” 

(disponível em: www.baal17.pt).  

A sua atividade desenvolve-se em três áreas: Criação teatral e itinerância; Programação; 

e Educação, onde desenvolve o programa Teatro, Educação e Comunidade (TEC). O 

ponto de fuga em termos de objetivos estratégicos da Companhia é a construção do Centro 

Artístico “Cultura Viva”, um polo de produção, criação e difusão cultural e artística, “em 

que a cultura se assume como fator de desenvolvimento” (disponível em www.baal17.pt).  

Centramo-nos agora no programa TEC, pois é nele que a Oficina de Teatro de Serpa 

(OTS) e o projeto de Teatro e Comunidade “Ruptura”, atividades alvo deste estudo, se 

inserem.  

http://www.pordata.pt/
http://www.baal17.pt/
http://www.baal17.pt/
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TEC é o programa que unifica a relação entre a Companhia e a(s) comunidade(s) e tem 

vindo a evoluir ao longo dos 21 anos de existência da Baal17, no sentido de “desenvolver 

um conjunto de técnicas que permitem tirar partido do imenso manancial que o teatro tem 

para oferecer, enquanto ferramenta de intervenção social” (disponível em 

www.baal17.pt). 

De acordo com o artigo publicado na revista cultural “Cena’s” n. º15 de 2020, a Baal17 

foi criada,  

desde logo, com uma forte componente de interação com as escolas. As primeiras 

experiências com estes públicos começaram por ser um “complemento” à sala de 

aula. As leituras encenadas de textos curriculares, por exemplo, cumpriam a dupla 

missão de ajudar à compreensão e igualmente cativar e sensibilizar públicos para 

o teatro (p. 14. Disponível em https://www.gatosa.net/revista-cenas). 

Mas, desde logo, pode ler-se no mesmo artigo, “esta algema aos curricula e orientações 

das escolas pareceu redutora perante as infindáveis possibilidades de utilização do teatro 

e do drama”: 

Impulsionada pelo projeto europeu “Drama way – a way to social inclusion” 

(2004) em conjunto com a Finlândia, Espanha e Estónia, a Baal17 começou a 

direcionar o seu trabalho de intervenção nas escolas em torno da utilização do 

drama como ferramenta de transformação e de intervenção social. Assim, 

desvinculou-se dos autores obrigatórios e introduziu nas escolas técnicas de 

Teatro Fórum21 e Process Drama 22como metodologias para análise, debate e 

recolha de matéria-prima de temáticas de interesse para os jovens. São exemplo 

as criações dos espetáculos de Teatro Fórum “16_dezasseis”, sobre a gravidez na 

 
21 Teatro Fórum é uma das técnicas do Teatro do Oprimido, metodologia teatral desenvolvida pelo 
teatrólogo brasileiro Augusto Boal na década de 70 do século passado. Na técnica Teatro Fórum, o 
espetador toma parte da ação dramática, sobe ao palco, e transforma-se no protagonista da ação, tomando 
nas suas mãos os meios para transformação da problemática, construindo um modelo de ação futura, um 
“mundo novo”. Nas palavras de Boal: 

(…) seria belo um espetáculo de teatro em que nós, os artistas, apresentássemos no primeiro acto 
a nossa visão do mundo e no segundo, eles os espectadores, criassem um mundo novo.  Que o 
criassem ali mesmo no teatro, na ficção, para estarem melhor preparados a criá-lo depois lá fora, 
verdadeiramente” (1978, p. 53). 

22 Process Drama é uma técnica muito utilizada em ambiente escolar, e não só, e que difere de outras 
técnicas de teatro, principalmente porque o foco não é o de criar um produto para ser apresentado a outros, 
mas sim o de criar uma experiência para si mesmos. Através da improvisação o teatral é criado um mundo 
imaginário onde se trabalha para enfrentar desafios, problemas e fazer descobertas sobre si e os outros. De 
acordo com Cecily O’Neill, o Process Drama começa com “a task to be undertaken, a decision to be made, 
or a place to be explored.” (1995, p.12) 
 

https://www.gatosa.net/revista-cenas
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adolescência, “Olhar de novo”, sobre bullying, ou “Maus-tratos”, sobre violência 

no namoro, construídos em estreia colaboração com a Escola Secundária de Serpa, 

ou ainda a construção de sessões de teatro debate sobre problemáticas como os 

comportamentos aditivos e dependências ou a saúde mental. (p. 14. Disponível 

em https://www.gatosa.net/revista-cenas) 

Fruto desta mudança de paradigma, a Companhia alargou o âmbito da Interação Teatral 

Escolar e deu início ao programa Teatro e Educação.  

E logo aí, sentiu necessidade de alargar também o seu âmbito de ação. De projetos 

pontuais com a comunidade, em atividades de teatro participativo sobre temáticas 

de espetáculos produzidos pela companhia, a Baal17 começa a elencar a 

Comunidade no seu projeto artístico. E aquilo que começou por ser “Interação 

Teatral Escolar” é, desde 2015, uma das linhas de ação mais enérgicas da 

Companhia – o Teatro, Educação e Comunidade (TEC) (Revista “Cena’s” n. º15 

de 2020, p.14).  

De acordo com a Companhia é no programa TEC que a Baal17 “tem o seu espaço de 

diálogo por excelência”: 

desde o trabalho com escolas até às associações, grupos informais ou mais 

organizados, entidades ou pessoas em nome individual, a Baal17 tem vindo a 

procurar e a desenvolver um conjunto de técnicas que permitem tirar partido do 

imenso manancial que o teatro tem para oferecer, enquanto ferramenta de 

intervenção social e que compreendem intervenções que respondem a uma ótica 

de promoção e de desenvolvimento de comunidade (disponível em 

www.baal17.pt). 

Inserem-se no programa TEC, as Oficinas de Teatro com a comunidade que se 

desenvolvem na sede de concelho, Serpa, e nas suas freguesias rurais desde 2015. 

2.2. As atividades em estudo: A Oficina de Teatro de Serpa e o projeto 

“Ruptura” 

A Oficina de Teatro de Serpa (OTS) é uma das atividades continuadas incluídas no 

Programa Teatro, Educação e Comunidade (TEC) da Baal17. “Ruptura” é o nome do 

projeto de Teatro e Comunidade desenvolvido pela Baal17 com a OTS e a comunidade 

local, entre janeiro de 2020 e outubro de 2021. Como será explicado no ponto 2.2.3, nesta 

https://www.gatosa.net/revista-cenas
http://www.baal17.pt/
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investigação apenas são alvo de análise os efeitos decorrentes da participação nos 

elementos da OTS no período de tempo compreendido entre janeiro de 2020 e maio de 

2021.   

2.2.1. A Oficina de Teatro de Serpa (OTS)  
A OTS foi criada em 2015 com o objetivo “simples e direto de fazer teatro, ou seja, dar 

às pessoas de Serpa a oportunidade de criar um grupo onde pudessem fazer teatro”, 

admitiu o coordenador da OTS (guião da entrevista disponível em Anexo II): 

Em tempos houve um grupo de teatro amador em Serpa, cujos ecos ainda se faziam sentir 

em 2015. É verdade que os ecos já eram ténues, mas ainda existiam. Também é verdade 

que, à semelhança de muitas outras experiências de teatro amador, a sensação daqueles 

que fizeram parte desse grupo era de que aquilo que tinham feito enquanto atores ia 

muito para além da simples paródia ou entretenimento pessoal. Havia uma sensação de 

que aquilo “que se fazia naquela altura” era de um nível de exigência e de uma qualidade 

artística mais além da simples atividade que se arranja para entreter as noites de quarta-

feira. 

A OTS nasce, portanto, “da vontade de não deixar desaparecer esta vontade: a de aprender, 

sofisticar, viver a necessidade de cada um de dar uma expressão artística às suas inquietações.” 

(coordenador OTS). 

Em 2015, a OTS contava com cinco participantes, sendo que em 2021 participaram nela 

20 pessoas. Um crescimento que não é apenas numérico, apesar de seguir o princípio 

capitalista segundo o qual “aquilo que não cresce, morre”, observou o responsável. 

Temos procurado que a OTS se mantenha em constante crescimento. Contudo... não 

estou, naturalmente, a falar de crescimento no sentido em que o capitalismo o entende. 

Estou a falar da sensação de que a cada dia, cada mês, cada ano que passa fazemos 

coisas que em 2015 pareciam absurdas, impossíveis de alcançar, ou pior, desnecessárias. 

O processo tem sido, portanto, esse: a cada dia procurar um desafio que nos faça 

descobrir (e construir) uma capacidade que ainda não sabíamos que tínhamos 
(coordenador OTS). 

Quanto aos objetivos da OTS, o responsável pelo grupo avança com três linhas de 

desenvolvimento:  

• Artística 
Não no sentido da produção de obras de arte para o público apreciar. Artística no sentido 

de potenciar em cada um dos participantes a capacidade de se exprimir artisticamente 

(…), tendo em vista a descoberta/construção de uma voz própria numa linguagem 
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diferente da do dia-a-dia. Uma linguagem mais instintiva, mais ambígua, e por isso mais 

transparente: o teatro.  

• Desenvolvimento de públicos 
(…) na forma como os participantes valorizam, procuram e usufruem da oferta cultural 

em geral e teatral em particular. E que os seus gostos, exigências, capacidade de análise 

se desenvolvam. 

• Intervenção na comunidade  
Não tanto como um dos pressupostos iniciais, mas mais como uma consequência da 

evolução (…). Acontece que, quando várias pessoas se juntam a fazer uma coisa que 

consideram pertinente em função da sua visão do mundo, isso acaba por produzir 

resultados que interferem com a vida de cada um. Que transformam a vida de cada um. 

E isso acaba por ter reflexos na comunidade em que cada um existe. 

Convidado a observar sobre as motivações dos participantes em aderir ao projeto OTS, o 

entrevistado salientou: “a vontade de construir algo de significativo, relevante, 

impactante, com o seu tempo”. 
É claro (para mim) que não é por esta razão que as pessoas vêm ter à OTS. De uma 

forma geral, as pessoas vêm ter à OTS porque estão sozinhas, porque gostam de fazer 

teatro, porque se querem divertir... Portanto, não é para mudar o mundo que as pessoas 

vêm. Mas é para isso que ficam. 

Hoje, acrescentou o responsável, a OTS caracteriza-se por ser “um grupo altamente 

motivado para a necessidade de enfrentar problemas em conjunto. Para a necessidade de 

funcionar em coletivo. E ferozmente convencido de que os desafios que nos esperam têm que ser 

enfrentados com alegria”.  

2.2.2. “Ruptura” – Projeto Teatro e Comunidade desenvolvido pela 

Baal17 com a Oficina de Teatro de Serpa 

O projeto “Ruptura” foi implementado pela Baal17 com a OTS e outras pessoas e 

instituições da comunidade local.  

“Ruptura”, avançou o diretor artístico do projeto “Ruptura”, faz parte de uma “estratégia 

de utilização das artes performativas como instrumento para a aproximação das populações 

locais entre si e da valorização da sua identidade – Quem somos uns para os outros” (entrevista 

em Anexo III) e surge no seguimento do “resultado positivo” alcançado com uma 

primeira experiência (‘Camino Real’, em 2018) de criação de um projeto multidisciplinar 
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que juntou a Baal17, a OTS, o movimento associativo e os artistas locais em palco, num 

total de cerca de 100 pessoas. 

De acordo com o responsável, o projeto “Ruptura” prosseguiu os seguintes objetivos:  

Aproximação das populações locais entre si e estímulo das suas potencialidades 

culturais e artísticas intrínsecas; Criação de sinergias e dinâmicas comunitárias locais; 

Autoanálise e questionamento dos participantes; Reforço da valorização individual 

para a contribuição para a cidadania.  

Relativamente às temáticas abordadas no projeto, o diretor artístico avançou que 

no cômputo geral pretendeu-se uma reflexão sociopolítica sobre o presente (…), segundo 

a perceção do coletivo engajado no projeto, e a apresentação de um espetáculo que 

refletisse as preocupações dos participantes e, que, segundo a sua perspetiva, 

apresentasse soluções para o futuro. 

As palavras que se sugeriram para o palco propõem conflito e discussão, não há espaço 

para a neutralidade, obriga a um posicionamento individual. O processo de criação é o 

lugar onde se aprofunda a reflexão individual, na procura de propostas coletivas para a 

resolução dos problemas da humanidade. 

Na sua “essência”, concluiu, “Ruptura” apresentou as questões: “Quem sou eu? Que faço 

aqui? Qual é o meu lugar na relação com o outro? E sugere uma resposta possível: Sê tu mesmo”.  

Questionado sobre o porquê destas temáticas ao invés de temas que refletissem 

preocupações mais locais ou específicas da comunidade em causa, o diretor artístico da 

companhia salientou:  
Acredito que o ser humano deve olhar o mundo de uma perspetiva aumentada, deve 

procurar a sistematização do geral universal porque esse conhecimento lhe mostrará 

inevitavelmente a sua condição de igualdade interpares composta por infinitas 

particularidades individuais. Deve olhar o seu semelhante com altruísmo porque partilha 

a mesma humanidade. Não acredito que devamos analisar a realidade à luz das 

conjunturas locais ou particularidades individuais. Qualquer que seja a problemática 

local ela deve ser compreendida à luz de uma razão e conhecimento, possível, do 

universal. Brecht defendia algo semelhante para o seu teatro – no seu “Efeito de 

distanciamento”. 

2.2.3. Implementação do projeto “Ruptura”  

O projeto de Teatro e Comunidade “Ruptura” foi desenhado para ‘viver’ três momentos: 

“Descoberta”, “Inquietação” e “Celebração” e, em virtude da situação pandémica vivida 
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desde o início de 2020, sofreu variadíssimas alterações, sendo que o momento intermédio, 

“Inquietação”, não foi realizado.  

O momento “Descoberta” foi implementado pela Baal17 em exclusivo com os 

participantes da OTS e decorreu entre janeiro de 2020 e maio de 2021. Durante este 

momento pretendeu-se a aproximação às temáticas, a reflexão e o debate em torno das 

mesmas e criação de um guião de um espetáculo. Foram realizadas quatro apresentações 

públicas do resultado do projeto, duas em novembro de 2020 e duas em maio de 2021, no 

Cineteatro Municipal de Serpa.  

“Celebração” foi desenvolvido entre julho e outubro de 2021 e juntou ao grupo nuclear 

do projeto, a OTS, artistas profissionais, o movimento associativo, e outras pessoas da 

comunidade de Serpa na construção e apresentação de um espetáculo de teatro de grande 

dimensão. O resultado da última fase do projeto de Teatro e Comunidade “Ruptura” 

conheceu duas apresentações públicas no Cineteatro Municipal de Serpa, a 1 de 2 outubro 

de 2021 e juntou cerca de 70 pessoas em palco. O momento “Celebração” e os 

participantes que só se associaram ao projeto nesta fase, não foram alvo de análise deste 

estudo, uma vez que se considerou que o período de tempo dos novos participantes no 

projeto “Ruptura” foi demasiado curto para deduzir impactes.  

3. Estratégia Metodológica  

“A investigação em ciências sociais segue um procedimento análogo ao do pesquisador 

de petróleo. Não é perfurando ao acaso que este procurará o que procura” (Campenhoudt, 

Marquet e Quivy, 2019, p. 17).  

Na prossecução dos objetivos expostos a investigação “Teatro Comunidade como 

ferramenta de ‘des-envolvimento’ humano e social – análise de impactes decorrentes da 

participação nas atividades Oficina de Teatro de Serpa e “Ruptura,” seguiu uma 

abordagem metodológica de perfil eminentemente qualitativo, utilizando como estratégia 

de investigação o estudo de caso descritivo e exploratório (segundo a terminologia de 

Yin, 2001). 
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A opção pela abordagem eminentemente qualitativa nesta investigação socorre-se das 

vantagens das metodologias “compreensivas”23 e que são, salienta Poupart (1997, cit. por 

Guerra, 2006, p. 10), de várias ordens: 

de ordem epistemológica, na medida em que os atores são considerados 

indispensáveis para entender os comportamentos sociais; de ordem ética e 

política, pois permitem aprofundar as contradições e os dilemas que atravessam a 

sociedade concreta; e de ordem metodológica, como instrumento privilegiado de 

análise de experiências e do sentido da ação. 

O estudo de caso é frequentemente referido como “permitindo estudar o objeto (caso) no 

seu contexto real, utilizando múltiplas fontes de evidência (qualitativas e quantitativas) e 

enquadra-se numa lógica de construção de conhecimento, incorporando a subjetividade 

do investigador” (Meirinhos & Osório, 2010, p. 64).  

De acordo com Yin (2001) existem três condições a ter em conta ao selecionar a estratégia 

de investigação a utilizar, que consistem: 

a) no tipo de questão de pesquisa proposta, 

b) na extensão de controlo que o pesquisador tem sobre os eventos comportamentais 

efetivos, 

c) no grau de enfoque em acontecimentos históricos por oposição a acontecimentos 

contemporâneos. (p.24). 

Na tabela 1 são apresentadas essas condições: 

Tabela 1. 
Situações relevantes para diferentes estratégias de pesquisa na perspetiva de Yin 

(2005) 
Estratégia Forma da questão de 

pesquisa 
Exige controlo 
sobre eventos 

comportamentais? 

Focaliza 
acontecimentos 

contemporâneos? 
Experiência Como, por que Sim Sim 

Levantamento Quem, o que, onde, quantos, 
quanto 

Não Sim 

Análise de arquivos Quem, o que, onde, quantos, 
quanto 

Não Sim/não 

Pesquisa histórica Como, por que Não Não 
Estudo de caso Como, por que Não Sim 

Fonte: Yin (2001, p. 24) 

 
23 Terminologia adotada por Guerra (2006). A autora considera que a oposição entre metodologias 
qualitativas e quantitativas “tem cada vez menos sentido, até pelas formas ‘quantitativas’ de tratamento 
‘qualitativo” (p. 7). Assim, Guerra (2006) refere-se a “metodologias compreensivas ou indutivas” e 
metodologias “lógico-dedutivas”.  
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Atendendo à sistematização de Yin (2001), a estratégia utilizada para esta investigação 

incidiu num estudo de caso, na medida em que se faz “uma questão do tipo ‘como’ ou 

‘por que’ sobre um conjunto contemporâneo de acontecimentos sobre o qual o 

pesquisador tem pouco ou nenhum controlo” (p.28).  

Sobre a natureza da abordagem em estudos de caso, Latorre et al (2003, referido por 

Meirinhos & Osório, 2010, p. 52), outorga que, embora sigam essencialmente 

metodologias qualitativas, os estudos de caso podem conter metodologias quantitativas. 

Para Yin (2001) os estudos de caso seguem uma estratégia abrangente e para Stake (1999, 

cit. por Meirinhos & Osório, 2010, p. 52) “a distinção entre estudos de caso qualitativos 

e quantitativos é uma questão de ênfase, já que a realidade é uma mistura de ambos”.  

Yin (1993, cit. por Meirinhos & Osório, 2010) classifica os estudos de caso consoante a 

sua tipologia sejam únicos ou múltiplos e, exploratórios, descritivos ou explanatórios.  

Os estudos exploratórios têm como finalidade definir as questões ou hipóteses 

para uma investigação posterior. Isto é, são o prelúdio para uma investigação 

subsequente, mas não necessariamente um estudo de caso. Estes estudos são 

diferentes dos descritivos, podendo buscar hipóteses e proposições relevantes 

para orientar estudos posteriores. Pretendem fornecer um certo suporte para a 

teorização. Os estudos exploratórios são, talvez, segundo Yin (1993), os de 

reputação mais notória. Por outro lado, os estudos descritivos representam a 

descrição completa de um fenómeno inserido no seu contexto. Os estudos 

explanatórios procuram informação que possibilite o estabelecimento de relações 

de causa efeito, ou seja, procuram a causa que melhor explica o fenómeno 

estudado e todas as suas relações causais (p. 57).  

Ainda de acordo com Yin (2001) os estudos de casos podem ser únicos ou múltiplos, 

podendo também ser, simultaneamente, holísticos (com uma unidade de análise) ou 

incorporados (várias unidades de análise). No caso desta investigação trata-se de um 

estudo de caso incorporado de caso único, assumindo-se o caso: os participantes nas 

atividades Oficina de Teatro de Serpa (OTS) e “Ruptura” e os responsáveis pela 

implementação das mesmas.  

4. Participantes no estudo 
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Incidindo esta investigação na análise de impactes decorrentes da participação nas 

atividades OTS e “Ruptura”, promovidas pela Baal17, as unidades de análise desta 

investigação são: 

• Os participantes nas atividades (20), 

• O coordenador da OTS,  

• O diretor artístico do projeto “Ruptura”. 

Pese embora os participantes das atividades OTS e “Ruptura” sejam os mesmos, foram 

consideradas as duas atividades tendo em conta que:  

• Analisam-se as consequências percebidas pelos participantes na atividade 

continuada OTS nas dimensões psicológica, social e interpessoal.  

• Investigam-se as consequências percebidas na consciência, compreensão e 

atitudes e no comprometimento para a participação ativa na busca de soluções, 

resultantes da participação na atividade “Ruptura” – projeto de Teatro e 

Comunidade com duração específica no tempo e com base em problemáticas 

concretas.  

Dado ser membro da companhia de Teatro da Baal17 e, adicionalmente, dinamizadora 

ativa das atividades em estudo, importa também situar o meu papel de investigadora 

participante do objeto em estudo. Esse conhecimento e participação foram canalizados 

para o enriquecimento do processo de pesquisa, favorecendo a mais fácil, ágil e até, 

poderá ser assumido, mais espontânea partilha de opiniões por parte dos participantes. A 

proximidade foi utilizada como facto facilitador do diálogo e da recolha de dados. O 

hipotético enviesamento resultante do conhecimento próximo do objeto de estudo e dos 

observados foi minimizado pelo cumprimento cabal de todas as fases e procedimentos de 

construção e aplicação das técnicas de recolha de dados, bem como, da sua respetiva 

análise. Acresce referir que todos os procedimentos de recolha de dados cumpriram as 

regras em vigor de proteção de dados. 

5. Técnicas e Instrumentos de Recolha de Dados 

As evidências para um estudo de caso podem vir, de acordo com Yin (2001, p. 105) “de 

seis fontes distintas: documentos, registos em arquivo, entrevistas, observação direta, 

observação participante, e artefactos físicos”.  

Nesta investigação, a observação participante foi valorizada, uma vez que a investigadora 

é também membro da entidade promotora das atividades, a Baal17.  
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Atendendo a que  

a opção metodológica pela observação de tipo participante responde ao objetivo 

de proceder, dentro das realidades observadas, a uma adequada participação dos 

investigadores, de forma “não intrusiva”, e de modo a reduzir a variabilidade 

residual, nomeadamente a repressão de emoções extravasadas ou comportamentos 

efetuados, bem como a artificialidade dos mesmos. Os observadores, sendo 

levados a partilhar papéis e hábitos dos grupos observados, encontram-se, assim, 

em condições favoráveis para observar – situações, factos e comportamentos – 

que dificilmente ocorreriam, ou que seriam reprimidos ou mesmo adulterados, na 

presença de estranhos (Brandão, 1984; Marshall & Rossman, 1995, referenciados 

por Mónico et al, 1997, p. 726). 

A circunstância da dupla condição, investigadora e participante, influenciou, 

incontestavelmente, este estudo. Possibilitou o conhecimento e a contextualização 

necessária para a elaboração dos instrumentos de recolha e, acima de tudo, viabilizou uma 

recolha de testemunhos sinceros e sem artifícios.  

Fez-se recurso à observação indireta via inquérito por entrevista, do tipo semidiretiva, e 

inquérito por questionário. 

A entrevista e o questionário foram utilizados em fases diferentes do processo de 

investigação, a saber:  

• Inquérito por entrevista, semidiretiva  

Aplicado entre dezembro de 2020 e abril de 2021, aos participantes nas atividades OTS 

e projeto “Ruptura” (20) e aos promotores das atividades – coordenador da OTS e diretor 

artístico do projeto “Ruptura”. A aplicação das entrevistas foi feita em formato presencial 

e à distância - via plataforma digital zoom. Todas as entrevistas foram registadas com 

recurso a gravação áudio, com o consentimento dos participantes, sendo posteriormente 

transcritas e incluídas em grelha de análise de conteúdo. O guião de entrevista aplicado 

aos participantes (ver Anexo I), está organizado em três dimensões e em quatro 

subdimensões, a saber: 

1. Motivação e participação na OTS 

2. Consequências percebidas resultantes da participação na OTS 

2.1.Dimensão psicológica. 

2.2.Dimensão social e interpessoal. 
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3. Consequências na consciência e na ação resultantes da participação no projeto 

“Ruptura” 

3.1.Mudanças na consciência, compreensão e atitudes. 

3.2.Comprometimento para a participação ativa na busca de soluções.  

As entrevistas ao coordenador da OTS e ao diretor artístico do projeto “Ruptura” foram 

aplicadas de forma não presencial, em abril de 2021, tendo sido enviado o guião via email 

e devolvido de igual forma. A opção por este modo de aplicação foi feita com o objetivo 

de minimizar o possível enviesamento/influência nas respostas resultante do facto da 

investigadora ter uma relação de proximidade e de convívio direto constante com os 

entrevistados. A entrevista aplicada está dividida em 3 dimensões (ver guiões em Anexos 

II e III):  

1. Dados biográficos e de relação profissional com a Baal17 

2. Objetivos e funcionamento das atividades 

3. Consequências percebidas na ótica dos promotores 

3.1. Impactes decorrentes da participação nas atividades 

3.2.Comprometimento para a participação ativa na busca de soluções  

• Inquérito por questionário 

O inquérito por questionário foi aplicado aos participantes das atividades em estudo (20) 

(ver guião em Anexo IX), em maio de 2021, através de plataforma eletrónica - google 

forms. O inquérito é constituído por 3 secções temáticas. Uma primeira, de caracterização 

individual; uma segunda em que se pretendeu recolher dados sobre a experiência nas 

atividades e as eventuais mudanças ocorridas na relação dos participantes com a sua 

comunidade; e uma terceira sobre a forma de participação futura em projetos de 

intervenção comunitária. A maioria das questões (6) é de perfil aberto, procurando 

recolher as narrativas dos inquiridos sobre as temáticas. 

Optou-se pela aplicação de um inquérito por questionário para esta fase final de recolha 

de dados por permitir uma aplicação mais ágil.  

6. Técnicas de Análise e Tratamento de Dados 

Segundo Yin (2001) “a análise de dados consiste em examinar, categorizar, classificar 

em tabelas ou, do contrário, recombinar as evidências tendo em vista proposições iniciais 

de um estudo” (p.131). 
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Tendo esta investigação seguido uma abordagem metodológica eminentemente 

qualitativa recorreu-se como técnica de análise de dados preferencial a análise de 

conteúdo - “um conjunto de técnicas de análise de comunicações” (Bardin, 1977, p.31).  

De acordo com Bardin (1977) 

Não se trata de um instrumento, mas de um leque de apetrechos; ou, com mais 

rigor, será um único instrumento, mas marcado por uma grande disparidade de 

formas e adaptável a um campo de aplicação muito vasto: as comunicações (p. 

31). 

Como referido anteriormente, depois de totalmente transcritas, as unidades de registo dos 

inquéritos por entrevista e dos inquéritos por questionário foram inseridas em grelhas de 

análise de conteúdo. A unidade de registo é a “unidade de significação a codificar e 

corresponde e corresponde ao segmento de conteúdo aa considerar” (Bardin, 1977, p. 

104). Foi desenvolvida uma análise categoria temática aos dados recolhidos. 

No caso dos inquéritos por questionário, e no que diz respeito às questões de tipo fechado, 

foi realizada uma análise estatística descritiva, tendo-se apurado a expressividade dos 

principais elementos identificativos e sintetizados os dados em tabelas.  
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PARTE III. O IMPACTE DA PARTICIPAÇÃO NA OFICINA DE 

TEATRO DE SERPA E NO PROJETO DE TEATRO E 

COMUNIDADE “RUPTURA”, DINAMIZADOS PELA BAAL17 – 

COMPANHIA DE TEATRO, NA CAPACITAÇÃO INDIVIDUAL E 

COMUNITÁRIA 

 

 

 

“Cidadão não é aquele que vive em sociedade – é aquele que a transforma!  

Augusto Boal (2009, A Estética do Oprimido, p. 22) 
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1. A opinião dos participantes na OTS e no projeto “Ruptura” sobre o 

impacte da sua participação na capacitação individual e comunitária 

De seguida apresentam-se os resultados da análise qualitativa dos dados recolhidos junto 

dos elementos participantes que constituem a OTS e o projeto “Ruptura”. A recolha de 

dados junto dos participantes foi feita em dois momentos distintos, tal como explicado de 

forma detalhada no Capítulo II. O primeiro momento de recolha de dados, através de 

inquérito por entrevista, ocorreu entre dezembro de 2020 e abril de 2021e o segundo, 

através de inquérito por questionário, em maio de 2021. 

1.1. Eu, a minha relação com o outro e com a minha comunidade 
 No primeiro momento da recolha de dados foram realizadas entrevistas aos participantes 

a fim de:   

1 - Compreender os impactes individuais ao nível dos conhecimentos, atitudes e 

comportamentos resultantes da participação continuada na OTS; 

2- Inferir sobre contornos de transferibilidade de competências adquiridas na OTS 

para outros campos da vida dos indivíduos (trabalho, família, amigos); 

3 - Analisar a relação entre a participação na OTS e a capacidade de trabalho e 

relacionamento em conjunto com o outro; 

4 - Deduzir sobre os resultados de aumento de proatividade relativamente à 

comunidade onde se inserem; 

5 - Investigar os efeitos decorrentes da participação concreta no projeto “Ruptura” e 

a consciência cidadã; 

Neste sentido estruturou-se a entrevista em três dimensões e quatro subdimensões: 

1. Motivação e participação na OTS 

2. Consequências percebidas resultantes da participação na OTS 

2.1.Dimensão psicológica. 

2.2.Dimensão social e interpessoal. 

3. Consequências na consciência e na ação resultantes da participação no projeto 

“Ruptura” 

3.1.Mudanças na consciência, compreensão e atitudes. 

3.2 Comprometimento para a participação ativa na busca de soluções.  
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1.1.1. Motivação e participação na OTS  
No que respeita à motivação partilhada para a entrada na OTS constata-se cinco tipos de 

motivações (Tabela 1): 

1) curiosidade; 

2) desejo de realizar atividades artísticas; 

3) procura de bem-estar emocional; 

4) criação de laços entre pessoas e o desenvolvimento de trabalho em grupo; 

5) aquisição de novas competências e desenvolvimento pessoal.  

Tabela 1.  
Categorias das principais motivações para a entrada na OTS 

Categorias Unidades de registo 

Curiosidade  
 Caracteriza-se pelo impulso para experimentar uma 
nova atividade como forma de lazer, divertimento, 
ocupação de tempos livres. Nesta categoria existe um 
grande peso da prévia participação de amigos, 
familiares, na OTS.  

“Quando me convidaram fui mais à 
descoberta”. (E1) 
“(…) A primeira vez que fui aos ensaios ia só 
ver e de repente chamaram-me: 'preciso de ti 
ali em palco’. Fui a correr por ali abaixo, a 
pensar, o que é eu faço, quase em pânico”.(E2) 
“O meu marido tinha começado a vir e 
começou a despertar-me o bichinho”. (E4) 
“Primeiro, experimentar”. (E7) 
"Fui engando (risos). Fui levar a minha 
companheira à Oficina e entregaram-me um 
papel para ler. ‘Já que estás ai, ajuda lá’. E 
depois fui ajudar mais vezes". (E9) 
“Experimentar, já tinha pessoas amigas que já 
lá estavam. O espírito de grupo também me 
seduziu". (E13) 
“A minha mãe já lá estava, foi-me seduzindo 
com as coisas que lá aconteciam, do convívio”. 
(E17) 
"O (nome do amigo) já cá estava (…) e disse-
me se não queria vir experimentar. Acabei por 
aceitar o convite e gostei. (...)".(E18) 

Realização de atividade artística  
Caracteriza-se por uma necessidade/desejo de 
realização de atividade artística 

“Havia uma necessidade pessoal de voltar a 
participar num projeto de teatro”. (E13) 
“Primeiro, satisfazer o bichinho teatral que já 
cá estava (…)”. (E10) 
“Adoro estar em cima do palco. Gosto muito 
de teatro. Se na altura em que tinha idade 
tivesse tido oportunidade tinha ido para 
teatro”. (E9) 

Bem-estar emocional 
Caracteriza-se pela procura da realização de uma 
atividade como ferramenta de suporte 
emocional/promotora de bem-estar psicológico 

“Há pessoas que vão para o ginásio para se 
libertarem eu vou para o teatro". (E12) 
"Foi um escape. É uma área que me fascina e 
que me ajuda muito na parte psicológica". 
(E14) 
“(…) passava uma fase da minha vida 
complicada e pensei que se calhar era 
importante para desanuviar a cabeça (…)” 
(E16). 
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Categorias Unidades de registo 

Ligação interpessoal e de sentido de grupo  
 
Caracteriza-se pela procura da realização de uma 
atividade que promova a criação de laços entre pessoas 
e o desenvolvimento de trabalho em grupo. 

"O gosto em participar. Tenho estado sempre 
ligado ao movimento associativo”. (E5) 
“Essa vontade, de experimentar novas formas 
de transformação, exteriorização, partilha 
com outras pessoas”. (E6) 
“Tinha chegado a Serpa há pouco tempo, 
conhecia pouca gente. Tinha interesse em 
conhecer novas pessoas”. (E8) 
“(…) achei interessante juntar-me ao projeto 
com elementos da comunidade". (E15) 

Desenvolvimento pessoal  
 
Caracteriza-se pela procura de realização de uma 
atividade como forma de aquisição de competências. 

"Diversificar experiências e conhecimentos 
(…)”. (E11) 

Fonte: Elaboração própria; entrevistas realizadas entre dezembro de 2020 e abril de 2021  

Da análise da Tabela 1, pode concluir-se que a maioria dos entrevistados (oito) admite 

que aderiu à OTS motivada pela vivência de uma nova experiência, não obstante alguns 

elementos já terem desenvolvido atividades artísticas em tempos anteriores (adolescência 

e início da idade adulta). Exatamente por esse facto, a experiência prévia em grupos de 

teatro de cariz amador, e o “bichinho” latente deixado pela mesma, fez com que dois 

entrevistados referissem o desejo de voltar a pisar os palcos como a principal motivação 

para se juntarem ao grupo. 

A procura de bem-estar emocional, um “escape” para o dia-a-dia, e uma certa “libertação” 

pessoal foi referida por três dos entrevistados. Para quatro dos entrevistados, o 

conhecimento de novas pessoas, a criação de relações interpessoais, a “partilha de 

experiências” e, também, o interesse na participação de um projeto de grupo foi a 

principal motivação.  

A motivação para o desenvolvimento pessoal, através da realização de uma atividade 

como forma de “diversificar conhecimentos”, foi referida por um entrevistado.  

Em relação ao que os motiva para continuar a realizar projetos de cariz artístico/teatral na 

OTS, os participantes do estudo destacam (Tabela 2): 

a) convívio; 

b) realização de atividade artística; 

c) bem-estar emocional; 

d) ligação interpessoal, trabalho em grupo e criação de espaços de reflexão. 
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Tabela 2.  
Categorias das motivações atuais para participação na OTS 

Categorias 
 

Unidades de registo 

Convívio   
Caracteriza-se por (continuar a) viver a 
experiência como forma de lazer e de 
convívio descomprometido.  

"Gosto de brincar ao faz de conta, gosto do convívio. É uma 
forma muito simples de dizer a coisa, mas acho que é a mais 
verdadeira". (E9) 

Realização de atividade artística  
Caracteriza-se por uma 
necessidade/desejo de aquisição de mais 
competências a nível artístico. 

“Quero mais, até me sinto a evoluir. Sinto-me a evoluir a 
nível artístico, como ator (…)”. (E2) 
“Depois de experimentar o ‘bicho’ fiquei ainda com mais 
vontade. Foi a minha primeira experiência de palco(...). 
Surpreendeu-me o gosto que me deu estar em cima de um 
palco. Não estava à espera. Gostei mesmo, mais do que 
imaginava". (E7) 
“(…) estou no teatro pelo teatro, não estou por questões 
políticas nem por desporto(...).” (E16) 
"É a mesma (adoro estar em cima do palco) ainda mais, 
porque estou a ver a vida a fugir-me entre os dedos, quero 
é fazer coisas". (E19) 
 

Bem-estar emocional  
Caracteriza-se pela procura da realização 
de uma atividade como ferramenta de 
suporte emocional/promotora de bem-
estar psicológico 

“(…) extravasar o que está dentro de nós. Temos umas 
vidas muitas presas, muito restritas e isto tornou-se para 
mim muito melhor que um psicólogo". (E14) 
“É a mesma”. [“Há pessoas que vão para o ginásio para 
se libertarem eu vou para o teatro”] (E12) 

Ligação interpessoal, trabalho em 
grupo e criação de espaços de reflexão 
 Caracteriza-se pela procura da realização 
de uma atividade como promoção de 
laços entre as pessoas, a criação de 
espaços de reflexão e de debate de ideias 
e de espírito de grupo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Para mim tem tudo a ver com as relações humanas (..) 
Permite-me aprender mais, não só sobre mim, mas também 
fortalecer as relações com as pessoas que fazem parte da 
Oficina, criar novas relações com as pessoas que vão 
entrando de novo, lidar com as que vão saindo. Realmente 
ir aprendendo mais sobre o que é isto de fazer teatro em 
comunidade”. (E1) 
“(…) Poder debater ideias, ser levado a pensar noutras 
coisas, mas também ajudar a pensar coletivamente (…)”. 
(E3) 
“Desenvolve-se um espírito de grupo muito grande (…) a 
minha motivação é realmente participar tendo um sentido 
não só para mim, mas também para os outros". (E4) 
“(…) Penso que hoje é necessário termos uma participação 
mais ativa (…)”. (E5) 
"Vontade de estar com pessoas com uma forma de pensar 
com que identifico. Pertencer a uma equipa, transformar-
me e com os outros transformar algo (…)". (E6) 
“(…) sinto que quero ver até onde consigo ir, em que é que 
é que me consigo transformar, que sensações consigo sentir 
(…), mas, sobretudo, acho que são as ligações, os afetos, o 
grupo". (E8) 
“(…) poder estar com pessoas que partilha, na sua maioria, 
das ideias que eu tenho e construir um projeto em comum 
com pessoas diferentes". (E10) 
 

Ligação interpessoal, trabalho em 
grupo e criação de espaços de reflexão 
Caracteriza-se pela procura da realização 
de uma atividade como promoção de 
laços entre as pessoas, a criação de 
espaços de reflexão e de debate de ideias 
e de espírito de grupo. 

“somos um processo criativo em constante crescimento e só 
crescemos encontrando-nos com o outro, comunicando e 
tentado moldar-nos e receber essas afetos e novas 
perceções que vão ser uma mais-valia para o nosso 
crescimento". (E11) 
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Categorias Unidades de registo 

Ligação interpessoal, trabalho em 
grupo e criação de espaços de reflexão 
Caracteriza-se pela procura da realização 
de uma atividade como promoção de 
laços entre as pessoas, a criação de 
espaços de reflexão e de debate de ideias 
e de espírito de grupo. 
 

"O espírito de grupo que, entretanto, descobri. É um grupo 
extraordinário, a partilha e a descoberta que proporciona. 
É um grupo muito diverso e muito complementar nessa 
diversidade". (E13) 
“(…) desenvolver um projeto em conjunto com a Baal17 e 
a comunidade". (E15) 
“(…) gosto muito do ambiente, da interação (…) ajuda-nos 
a encontrar dentro de nós; também a adaptarmo-nos e a 
procurar transmitir uma mensagem". (E17) 
"(…) O teatro é forma de intervenção junto do público. 
Temos de trabalhar uns para os outros, não podemos estar 
à espera que venham pessoas de fora dar aquilo que nós 
precisamos. Tem de partir de dentro (…).” (E18) 

Fonte: Elaboração própria; entrevistas realizadas entre dezembro de 2020 e abril de 2021. 

Da análise do Tabela 2 constata-se que a maioria dos entrevistados (12) situou a sua 

motivação para a continuar a experiência no campo do interesse e gosto pelas relações 

humanas, pela interação e partilha, pelo debate de ideias e pela criação e espírito de grupo.  

Dois dos entrevistados referiram que a sua motivação tem a ver com a procura de bem-

estar emocional e quatro manifestaram a sua vontade em adquirir maiores competências 

a nível artístico/teatral. Um dos entrevistados evocou a satisfação pelo convívio e pela 

“brincadeira” que o teatro proporciona. 

Cruzando a informação recolhida sobre a motivação inicial para a entrada na OTS e a 

motivação atual para a continuidade da participação, parece poder concluir-se pela 

existência de alterações, na medida em que o que começou por ser algo resultante da 

vontade de viver uma nova experiência e/ou uma nova forma de lazer, aspeto referido 

pela maioria dos entrevistados, constitui atualmente, um espaço de reflexão vivenciado e 

assente pelo e no grupo, o que permite cimentar relações e partilhar ideias, sendo uma das 

motivações atuais que reúne maior destaque.  

Questionados sobre a forma como estão no grupo e se sentem atualmente como parte 

integrante do mesmo, todos os elementos (à exceção de um) assumem que sim, 

associando sentimentos como: 

• Família  
“Claro. Aliás sinto como uma família” (E1); 
“ (…) Mesmo estando há pouco tempo acabo por me sentir parte de uma família" (E11); 
“(…) somos como uma família" (E19). 

• Respeito e confiança 
“(…) Essencialmente acho que há um relacionamento com muitos espetos de confiança, 
de respeito (…) (E3); 
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" (…) sinto-me pertença do grupo e com necessidade de falar sobre. É também uma 
relação de respeito" (E4). 

• Identificação de valores  
“(…) Existe uma identificação de valores, de formas de perspetivar aquilo que 
consideramos como um problema e a sua solução (…)”(E6); 
“(…) Sinto que partilho das mensagens que transmitimos e que posso ser importante 
dentro daquilo que acredito. Mais do que a questão artística interessa-me a mensagem" 
(E13); 
“(…) Sinto que somos todos iguais (…) queremos todos o mesmo"(E14). 

• Entreajuda  
“Apesar de ter chegado mais tarde rapidamente todos os membros me fizeram com que 
se sentisse integrado a nível de conteúdos, mas também socialmente (…)” (E17); 
“Quando toca a trabalhar estamos todos (profissionais e não profissionais) ao mesmo 
nível há uma simpatia e entreajuda fantástica (…) há um espírito de abertura tremendo 
(…)” (E18). 

Um dos entrevistados assume que não se sente integrado no grupo: 
“Acho que (…) não tenho uma aceitação muito grande (…). (…) O facto de eu não ter 
uma ideia política no equilíbrio da maioria das pessoas que estão na OT, não é uma 
vantagem muito boa para mim” (E16). 

Relativamente àquela que consideram ser a sua contribuição para o desenvolvimento da 

OTS, os participantes do estudo avaliaram, em termos gerais, a sua participação como 

“modesta”, “ainda não muito ativa e/ou rica”, na medida em que consideraram que são 

“apenas uma parte de um todo”  

“Confesso que não acho que tenha feito uma contribuição muito rica (…) Foi um 
trabalho colaborativo, sim, ajudei a construir, mas acho que não dei assim tanto”. (E1); 

(...)Ainda não entrei totalmente na responsabilidade que acho que o projeto merece (…). 
Tenho dado o meu melhor, mas, confesso, que (…) não me tenho dado intensamente". 
(E5); 

"Acho que a minha contribuição é pequena (…) São tudo partes de um todo e isso é que 
dá gozo (…) contribuir para o todo.” (E6); 

"Acho que não acrescento muito. Sou mais uma peça dentro de uma grande equipa". 
(E13) 

"Tento participar o máximo possível, ser participativa nas tarefas. Estou disponível para 
aquilo que se quer fazer". (E14); 

“(…) às vezes ando aqui e parece que ando fora do contexto, chego muitas vezes tarde, 
passo muitas vezes passo despercebido, faz parte da minha maneira de ser, não me ponho 
de bicos de pés (...) sempre senti a necessidade de trabalhar em prol da comunidade e 
trabalhar em grupo (…) ". (E18). 

Dois dos entrevistados salientaram que estão a adaptar-se, na medida em que estão há 

menos tempo no grupo: 

"Acho que a minha contribuição é pequena ainda. Entrei há pouco tempo e estou ainda 
em observação. Sou mais observadora (…) por enquanto sou mais massa absorvente”. 
(E7);  
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"Foi a minha primeira participação e ainda estou a tentar integrar-me dentro de toda a 
lógica (…)”. (E17); 

Ao refletir sobre a forma como contribuem, a maioria destaca a componente artística, ao 

nível da interpretação teatral: 

"Foi essencialmente artística. (…) Durante (…) o processo, e é isso que acho muito 
interessante, todas as pessoas têm voz, podem fazer propostas”. (E3); 

"Essencialmente é mais artística (…) estou mais ligado à interpretação (..)”. (E9); 

"(…) Ajudei a trazer alguns inputs para aquelas pessoas que nunca tinham feito teatro. 
Hoje em dia já toda a gente tem as mesmas mais-valias, mas no início não". (E10); 

"Acho que um bocado que pela minha atividade profissional tenho contribuído mais na 
parte artística, pelo corpo e movimento". (E15); 

“É uma contribuição mais sobre a minha forma de estar em palco e de estudo da 
personagem (…). (…) O meu cartão de identidade aqui no teatro é esse." (E16); 

"Não me julgo ser uma grande atriz, mas com os anos todos que tenho de experiência…é 
por ai" (E19). 

Outros salientaram a sua contribuição ao nível da reflexividade e do debate de ideias: 

(…) a nível de reflexão para mim foi muito importante (…). (E4); 

(…) acho que o meu contributo pode ser mais ao nível do debate de ideias, de 

pensamento, de troca de experiências (…). (E8); 

Há ainda uma entrevistada que admite a sua contribuição para o desenvolvimento da OTS 

tanto como artística como da promoção da reflexividade:  

Penso que a minha contribuição tem a ver não só com a reflexão, que é isso que a OT 

promove, mas também ao nível da prática, da performance(...). Para mim não é um 

hobbie nem um tempo livre. É o encontro com o outro, não é um entretenimento, é um 

crescimento". (E11) 

Em síntese, a experiência da participação partilhada pelos participantes do projeto invoca 

a necessidade, sentida pela maioria, de procura de novas experiências que permitam a 

reflexividade e o trabalho em grupo, sustentadas em atividades de índole artístico. Muitos 

dos atuais participantes já tinham experienciado essa mesma sensação noutros projetos e 

atividades pessoais e optaram por continuar e/ou aprofundar. Com exceção de um dos 

participantes, todos se sentem integrados na dinâmica e no grupo, associando sentimentos 

positivos à pertença, considerando, no entanto, que a sua contribuição para o 

desenvolvimento do projeto OTS é pequena.  

1.2. Consequências percebidas resultantes da participação na OTS 

1.2.1 Dimensão Psicológica  
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Questionados sobre a influência da participação para o seu desenvolvimento pessoal, 

todos os elementos do estudo consideraram que a participação na OTS contribuiu para o 

seu desenvolvimento enquanto indivíduos. 

Três dos entrevistados salientam que o desenvolvimento e bem-estar pessoal alcançado 

é o motor da sua participação no projeto: 

“(…) Preciso disto. Saber que hoje tenho ensaio, só eu sei como é que fico. Faz-me um 
bem tremendo”. (E2) 

"(…) é uma das razões que me faz continuar". (E10) 

"(…) é essencialmente isso que me motiva a continuar". (E11) 

Os elementos do estudo admitiram contribuições derivadas da sua participação nos 

seguintes aspetos:  

• Confiança 
“A nível da autoconfiança, claramente (…)” (E1); 

 “Sinto-me com mais fé em mim (…)” (E2); 

"Gera confiança (…)” (E4); 
“(…) nunca me veria a expor-me ao público em cima de um palco. Não me continua a 
ser o sítio mais confortável, mas, quando lá estou, já não me sinto assim tão 
desconfortável" (E9); 
“(…) Sinto que as minhas participações me têm ajudado a entregar-me de forma mais 
espontânea" (E13); 
“O facto de eu conseguir expor-me um bocadinho mais" (E17); 

“(…) enche um bocadinho o ego” (E18). 

• Criatividade  
“Criatividade, principalmente (…)” (E11) 

• Relações interpessoais  
“(…) é muito interessante perceber as dinâmicas de grupo (…) Perceber estas dinâmicas 
faz-nos crescer (…)". (E5); 

“(…) ouviste os outros, deste também força os outros; tens de gerir dificuldades; gerir a 
tua relação com os outros". (E4); 

“(…) ajuda-me a moldar, a adaptar a minha capacidade de lidar com as pessoas nas 
suas diferenças (…). (E6); 

"A nível pessoal e de relações estar inserida num grupo tão heterogéneo, com idades e 
experiências de vida diferentes da minha (...). (…) Cresci, sou mais ponderada, mais 
observadora”. (E8); 

"O facto de trabalharmos com tantas pessoas diferentes, umas que têm umas visões sobre 
a vida, outras outras, há um sempre um crescimento pessoal (...)”. (E9); 

"(..)fazemos uso das nossas ferramentas diplomáticas nas cedências, nos compromissos 
(…)". (E10); 

"(…) relações sociais e pessoais". (E11); 
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"Muito importante do ponto de vista da interação com os outros (…). O teatro 
proporciona esse encontro, essa entrega e criação de espírito de grupo que me faz muito 
bem. (E13). 

• Reflexividade 
"Somos levados a pensar coisas (…) e esta reflexão, esta possibilidade de ver as coisas 
é muito enriquecedora". (E3); 
"Faz-me questionar. Onde estou, o que sou, o que quero para mim, para a sociedade e 
para o mundo". (E15). 

• Bem-estar emocional  
“(…) para o meu bem-estar emocional de certeza (…)”. (E7);  

"(…) A nível emocional, principalmente (…)". (E12) 

“Ajudou-me a florescer, a ser um bocadinho aquela menina rebelde que era antes de 
casar, ter filhos". (E14). 

• Artístico  
"(…) desenvolvimento artístico (…) ". (E18); 

“(…) da interpretação e culturalmente”. (E19). 

A observação da transferência de competências adquiridas na OTS para outras esferas da 

vida dos elementos do estudo, foi uma das eventuais consequências resultantes da 

participação que se pretendeu analisar. Todos os participantes revelaram que fazem essa 

transferência, sendo que a maioria assinalou o nível profissional como aquele que é mais 

beneficiado pela sua participação.  

Ao cruzar as respostas com a profissão dos inquiridos, verifica-se que são os professores 

e outras profissões com contacto direto com públicos que mais revelam essa propensão: 

“(…) Tenho levado para sala de aula tudo o que tenho aprendido enquanto pessoa e 
estratégias de atriz. Partilho coisas que aprendo com os alunos e tem sido muito giro. 
Acho que me tem ajudado nessa teatralidade da sala de aula, porque a sala de aula é um 
palco”. (E1); 

"(…) Trabalho com pessoas com faixas etárias acima dos 65 anos e os processos de 
dinâmicas de grupo são muito importantes". (E5); 

“(...) a minha profissão, enquanto professora, necessita cada vez de fazer uso da 
criatividade (…) é isso que me dá ânimo é estar constantemente em inventividade em 
criação". (E11); 

"Sinto que tem sido muito importante a nível (…) profissional. Estou mais à vontade para 
expor ideias, para dar sugestões. Ajudou-me a desinibir mais a esse nível (…)”. (E13); 

"Para o meu trabalho, sim, para que os meus atletas se questionem também (…)”. (E15); 

"(…) Na minha profissão, a minha experiência é mais apenas com o som. No teatro (…) 
tenho de jogar imenso com o corpo para conseguir transmitir a mensagem (…) Aqui o 
teatro vai-me ajudar na minha vida profissional". (E17) 

"Estou a trabalhar numa loja, a maneira de comunicar com as pessoas é diferente". 
(E19). 
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A nível pessoal, as relações interpessoais, assim como o contexto familiar, são outros dos 

campos que os entrevistados admitem como beneficiados pela sua participação: 

“Sinto-me com mais fé me mim, com mais energia, com mais vontade de fazer coisas. 
Sinto-me completamente diferente desde que isto me aconteceu” (E2); 

“(...) Só o facto de refletires nas coisas, mesmo que não te leve logo à ação, ajuda-te 
nesse caminho” (E3); 

" Vamos conseguindo dizer coisas que não nos víamos a dizer pelo facto de ter refletido 
sobre determinado assunto. Eu costumo dizer ‘parece que estou a perder o filtro’, mas 
não é isso, é estar mais assertiva" (E4); 

"(…) na forma como estou e me relaciono. E as pessoas à minha volta sentem isso. Tenho 
mais coisas para debater e para falar"(E7); 

"Sai da minha zona de conforto (…). Se calhar há quatro anos não era capaz de fazer 
vídeos “parvos” de critica social como faço agora e publico online (…). Nunca tinha 
tido a coragem de sair daquela zona de conforto do grupo de amigos. Essa coragem, 
ganhei-a (…)” (E8); 

“(…) com os meus filhos (…) outro tipo de brincadeiras que têm aparecido” (E9); 

"A disciplina de grupo, a autoestima, a concentração, a seriedade, a concentração, o 
empenho, são coisas que vamos conseguindo passar para o contexto familiar e o 
profissional” (E18). 

Em súmula, os participantes admitiram na sua totalidade que a participação na OTS 

contribui para o seu desenvolvimento pessoal, assumindo progressos pessoais ao nível da 

confiança, da criatividade, da reflexividade e do bem-estar emocional. A melhoria nas 

relações interpessoais, provocada pela heterogeneidade e pela necessidade de ouvir o 

outro, é outro dos campos que os entrevistados referem como beneficiado pela sua 

participação. Ao observarem as competências adquiridas na OTS, os elementos do estudo 

admitiram a sua transferibilidade para outros campos da sua vida, sendo que a maioria 

referiu que as transporta para a sua vida profissional. As relações interpessoais, em geral, 

e a as relações com a família, em concreto, são igualmente campos referenciados.  

1.2.2. Dimensão social e interpessoal 

As consequências percebidas resultantes da participação, nas dimensões social e 

interpessoal, constituem uma das subdimensões da entrevista realizada, sendo que se 

pretendeu observar os possíveis impactes no aumento da capacidade para trabalhar e para 

relacionar-se com o outro. Foi de igual forma aferida a perceção sobre o processo de 

participação e decisão em grupo dentro da OTS. 

Considerando o eventual aumento da capacidade para trabalhar e para relacionar-se com 

o outro, todos os entrevistados apontaram a sua participação na OTS como contributo a 

esse incremento:  
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“Pareço muito à vontade com os outros, mas sou muito tímida (…). Custa-me trazer as 
coisas cá para fora e a OT tem-me ajudado muito nisso. (…) a minha forma de lidar com 
os outros e a forma como me coloco com os outros fora da OT também mudou”. (E1); 

“Sinto-me mais capaz de me envolver, de trabalhar com as pessoas. Já não me retraio, 
nem fico na minha”. (E2); 

“(…) trabalho sozinha, sem contexto de grupo. Foi uma lufada de ar fresco, de repente 
ir trabalhar com tanta gente (…). Ensinou-me muito a lidar com pessoas diferentes e a 
ouvir". (E8) 

“(…) Houve esforços que fiz na OT (…) que me ajudam a ter mais cuidado a comunicar 
com os outros" (E9); 

"Na minha área profissional sinto que consigo estar mais à vontade a falar com as 
pessoas. Fazer parte de uma equipa com pessoas que não conhecia e ser integrada num 
grupo que nos ajuda, ajudou-me" (E14); 

“(…) para conseguir passar a mensagem (…) tem de haver coesão e abertura para 
podermos trabalhar em conjunto. Portanto, o trabalho em conjunto e a relação com os 
outros está diretamente ligada, porque uma vai influenciar a outra" (E17). 

Para alguns dos entrevistados, a potenciação das capacidades de trabalho e de 

relacionamento é decorrente da heterogeneidade do grupo do projeto e do facto de se 

“lidar com pessoas com outras vivências, outras realidades" (E10): 

(...) Como é um trabalho muito democrático e não há vozes superiores, acabamos por 
ter de negociar, de ouvir o outro, pensar com o outro" (E3); 

“Uma das coisas que admiro na Oficina é diversidade de pessoas (…) e a forma como 
as pessoas conseguem comunicar nessa diversidade, o que nem sempre é fácil em grupos. 
Ajuda-nos a criar essa capacidade de comunicar com os outros (E7); 

“Maior tolerância, maior capacidade de ouvir as pessoas e tirar partido disso"(E12); 

“A minha maneira de trabalhar com os outros tem ganho. A partilha de ideias, de 
sentimentos, deu-me uma maior proximidade com os outros, afetiva, de espaço, das 
amizades" (E15); 

 “Cada vez mais temos dificuldade nas nossas relações interpessoais e na comunicação 
com outro, ainda mais nestes tempos que agora vivemos. Ter estes espaços é 
importantíssimo” (E11); 

 “tenho aprendido muito de teatro, mas, essencialmente, de relações humanas, que é o 
mais importante, sabermos trabalhar em grupo e relacionarmo-nos com as pessoas” 
(E18). 

No que diz respeito à perceção sobre os processos de participação e decisão em grupo, os 

participantes do estudo descrevem-no como “democrático”, “coconstruido” e 

“horizontal”: 

“(…) projeto (…) coconstruido. (…) Todos fomos ouvidos (…), uns mais timidamente, 
outros mais efusivamente” (E1); 
“(…) Toda a gente pode participar, desde o princípio, em todas as áreas (…)” (E2); 

"Horizontal e participativo sem ser impositivo. Não só toda a gente pode participar, 
como ninguém é obrigado a fazê-lo (E3); 
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"Eu preciso de tempo, para gerir e filtrar aquilo que consigo construir para um todo. 
(…) O facto de precisar de mais tempo não invalida que não participe e que toda a gente 
tenha a possibilidade de o fazer (…)"(E6); 

Sinto que há pessoas que são interlocutoras do grupo, não numa perspetiva vertical, mas 
horizontal (…) (E9); 

“Agrada-me que toda a gente tenha uma palavra a dizer, seja ouvida e a sua opinião 
seja tida em conta"(E10); 

"É super democrático. Claro que existe uma base, uma linha condutora de trabalho por 
trás, um plano para nos lançar para a reflexão e depois a partir dai há uma democracia, 
há um apelo até para que nós possamos dar (…)”(E11); 

"É um processo muito partilhado e é das coisas que mais gosto. Faz-nos sentir que todos 
somos importantes e que todos temos coisas a dizer, a acrescentar e a melhorar” (E13); 

“(…) É um espaço onde toda a gente pode participar e estão-nos sempre a pedir 
isso(…).(E14); 

“(…) acho que a OT está a funcionar de uma maneira interessante para todos porque 
cada um pode dar a sua opinião. Com este funcionamento em grupo podemos chegar a 
um resultado mais eficaz e satisfatório" (E17). 

Apesar dos entrevistados manifestarem o seu agrado com a forma de participação em 

grupo, dois deles destacam a dificuldade da “democracia” do processo: 

"Não posso dizer que seja muito fácil, parece fácil (…) É bom, gratificante, mas também 
dá trabalho, conseguir que as opiniões de todos se transformem numa coisa só" (E15); 

"(É) complicado, mas faz parte da aprendizagem que é trabalhar em grupo. Um grupo 
grande com pessoas diferentes, com experiências diferentes e até com formas de ver o 
mundo diferente. É, no entanto, mais interessante, porque trazem para o processo de 
decisão perspetivas diferentes (…). É um processo que demora tempo e que funciona (…) 
Sendo mais complicado só temos a ganhar com ele" (E8). 

Se quanto à participação, os entrevistados são unânimes relativamente ao papel de cada 

um e de todos, já quanto à decisão em grupo, dois entrevistados revelam algumas 

fragilidades: 

"Acho que para a decisão não tenho contribuído muito. Vou tentar contribuir mais. 
Tenho ficado mais a ouvir e achar que quem tem mais experiência tem mais a dizer (…) 
(E4); 

“(…) acho que podes estar confortável deixando a decisão nas mãos dos outros. Há uma 
identificação entre todos e muitas linhas comuns" (E3).  

Em síntese, todos os participantes do estudo consideraram que a sua participação na OTS, 

em geral, e no projeto “Ruptura”, em particular, contribuiu para uma maior capacidade 

para trabalhar e para relacionar-se com o outro, motivada pela heterogeneidade do grupo 

e pela necessidade de ouvir e pensar com o outro. Relativamente ao processo de 

participação e decisão, os entrevistados classificaram-no como democrático, horizontal e 

coconstruído, onde “toda a gente tem uma palavra a dizer”. Apesar de revelaram o seu 
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agrado neste tipo de processos, alguns elementos destacam a dificuldade da sua 

implementação, assim como algumas fragilidades para assumir a “decisão”.  

1.3. Consequências na consciência e na ação resultantes da participação projeto 

“Ruptura” 

1.3.1. Mudanças na consciência, compreensão e atitudes 

Figura 1. 
Problemáticas abordadas no projeto “Ruptura” 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria; entrevistas realizadas entre dezembro de 2020 e abril de 2021. 

Dentro das consequências percebidas decorrentes da participação, as mudanças na 

consciência e atitudes constituíram motivo de análise. Os dados recolhidos dizem 

respeito, especificamente, ao projeto de Teatro e Comunidade “Ruptura” e pretenderam 

inferir sobre as problemáticas abordadas na atividade, a pertinência que lhes foi atribuída 

pelos participantes e o seu posicionamento perante as mesmas.  

Sendo um projeto colaborativo, e em que não se pretende uma única leitura da estória, 

mas sim várias trazidas e construídas pelo e no coletivo, a Figura 1 ilustra a constelação 

de problemáticas destacadas pelos entrevistados. 

As temáticas enunciadas pelos participantes apresentam-se em detalhe abaixo na Tabela 

3.  
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Tabela 3.   
Problemáticas abordadas no projeto “Ruptura” destacadas pelos intervenientes  

Categoria Unidades de registo 
Aparência versus essência 
 
Caracteriza-se pela relativização do 'mais ser' em 
detrimento do 'mais ter', associada a sentimentos 
de integração e de mobilidade/ascensão social              

"Naquilo que fazemos, no que a sociedade nos 
obriga a fazer. De repente estamos 'lá dentro' e 
achamos que é tudo normal (…)". (E3) 
“aquilo que as pessoas mais valorizam na vida. 
Os valores materiais que são mais importantes do 
que aquilo que nos une como seres humanos. A 
importância que a sociedade dá aos bens 
materiais que as pessoas têm, os cargos que 
representam. A forma como somos vistos é mais 
importante do que aquilo que nós somos". (E6) 
"O viver das aparências, uma coisa muito 
platónica do mito da caverna (…). Aquela 
continua necessidade de alcançar a perfeição(...). 
O ter o que o outro tem, o que a sociedade que 
impõe, o quereres integrar-te nessa sociedade". 
(E11) 
"Os estereótipos, a maneira como as pessoas são 
vistas na sociedade e o esforço que fazem para 
serem aceites. As pessoas deixam de ser elas 
próprias e mascaram-se, agem como um 
personagem para serem vistas e contabilizadas 
aos olhos dos outros". (E14) 
"Viver numa aparência em vez de sermos quem 
somos".  
"Sobre a diferença, o poder, o querer parecer, 
sobre quer fazer parte, mesmo que seja de uma 
coisa com a qual não nos identificamos, mas não 
em relação à qual não sabemos reagir e contribuir 
para a mudança. (…)". (E4) 

(…) vive-se muito a pensar só em usufruir, 
usufruir. E nessa corrida louca acabam por não 
usufruir realmente daquilo que deviam, que é ter 
uma vida menos plástica, em contacto com os 
outros, darem-se mais, recuperar-se o espírito que 
havia de visitar os vizinhos, conversar. Hoje não 
se conversa, é só Facebook”. (E17) 

"(...) o que se pretende do outro, o que se espera 
do outro, a imagem que o outro transmite. (…) de 
estratos sociais bem vincados e a gente se for 
preciso mete o pé em cima do outro para subir". 
(E18) 

"(…) a diferença social, entre uns e outros. Não se 
interessam como, querem é trepar". (E19) 
 

Desumanização e falta de empatia 
Caracteriza-se pela perda de qualidades morais 
próprias do ser humano e da ausência de 
identificação intelectual ou afetiva de um sujeito 
com uma pessoa, uma ideia ou uma coisa. 
 
 
 
 
 

“A falta de humanidade. É cada vez mais um por 
si”.  (E2)                                                                                                                                                                                                                                                                   

"Sobre violência, sobre estes processos que 
estamos a viver de crescimento da exclusão". (E7) 

"A desumanização, a falta de empatia pelo outro. 
É quando tu vives em sociedade, mas não vives em 
sociedade, vives para ti, deixas de te preocupar 
com o outro (…)". (E8) 
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Categoria Unidades de registo 
 

Desumanização e falta de empatia 
Caracteriza-se pela perda de qualidades morais 
próprias do ser humano e da ausência de 
identificação intelectual ou afetiva de um sujeito 
com uma pessoa, uma ideia ou uma coisa. 
 
"desumanização e "empatia", in Dicionário 
Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 
2008-2021, 
https://dicionario.priberam.org/empatia 
[consultado em 19-04-2021]. 

“Sobre como nos relacionamos com as pessoas, 
sobre a tolerância. Acho que hoje em dia há muita 
falta de tolerância, de empatia (…). (E12) 
"É sobre a estratificação da sociedade por 
processos de desumanização (…) através das 
redes sociais as pessoas vão-se agrupando cada 
vez mais em grupos e nichos e polarizando-se 
(…)." (E9) 
"É um escalpelizar das novas relações sociais dos 
estados líquidos, da fugacidade da futilidade com 
que construímos as relações hoje em dia". (E10) 
(…) continuarmos assim podemos ir para uma 
rutura em termos de valores, em que valores como 
a amizade, o respeito, igualdade e fraternidade 
possam cair por terra". (E15)  
"(…) a questão da desumanização. O busílis da 
questão é mesmo perguntar onde está a 
humanização neste processo de nos relacionarmos 
uns com os outros. Onde está a amizade, o 
respeito, igualdade e fraternidade”. (E13) 

Validação 
Caracteriza-se pela atribuição de valor e de 
pontuação aos feitos humanos. 

"A necessidade de validação como uma 
coconstrução, do individuo e da sociedade. No 
espetáculo é uma validação instituída, são as 
regras daquela comunidade (…); na vida real, na 
nossa comunidade, é uma validação que não está 
instituída por ninguém, mas que no fundo somos 
nós que vamos alimentando (…). (E1) 
"A vida por pontuações, o que para mim é gritante 
(…) e injusto". (E5) 

Fonte: Elaboração própria; entrevistas realizadas entre dezembro de 2020 e abril de 2021. 
 
Da análise da tabela 3 podemos inferir que nove dos inquiridos destacam como 

problemáticas abordadas no projeto “Ruptura” as seguintes:  

• Aparência versus essência.  

Nesta tipologia agregou-se por semelhança a importância do “mais ter” em detrimento 

do “mais ser” ou “melhor ser”, na interpretação dada por Maria Manuela Silva (1963): 

“a importância que a sociedade dá aos bens materiais que as pessoas têm, aos cargos 

que representam” (p.542), faz com que “a forma como somos vistos é mais importante 

do que aquilo que nós somos" (E6) e que “os valores materiais” sejam “mais importantes 

do que aquilo que nos une como seres humanos” (E16). Neste sentido, “as pessoas 

deixam de ser elas próprias e mascaram-se, agem como um personagem (E14) e, na ânsia 

de “trepar” (E19), “a gente se for preciso mete o pé em cima do outro para subir" (E18).  

• Desumanização e falta de empatia 

Esta categoria é referida por oito dos entrevistados como as problemáticas abordadas com 

maior relevo no desenvolvimento do projeto “Ruptura”.  
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Incluem-se nesta tipologia a perda de valores humanos (desumanização) como “a 

amizade, o respeito, igualdade e fraternidade" (E13) e a ausência de identificação com o 

outro (empatia) – “vives para ti, deixas de te preocupar com o outro (…)" (E8) - e que 

levam a “processos (…) de crescimento da exclusão" (E7). A “fugacidade” e a 

“futilidade com que construímos as (…) novas relações sociais dos estados líquidos”24 

(E10) e a “polarização” da sociedade, propagada “através das redes sociais” onde as 

pessoas “vão-se agrupando cada vez mais em grupos e nichos (…)” (E 9), são 

identificados por alguns inquiridos como causas dos processos de desumanização e 

ausência de empatia.  

• Validação  

A necessidade humana, por um lado, e a imposição da sociedade, por outro – numa 

“coconstrução, do individuo e da sociedade” (E1) - de atribuição de valor aos feitos 

humanos é apontada por dois inquiridos como a problemática a que dão maior evidência 

no projeto.  

Um dos participantes manifestou um certo desconforto pelas temáticas e abordagens que 

considera mais “políticas”:  

“É evidente que a política e matemática têm de estar sempre presentes na nossa vida. 
Mas, faz-me confusão a coisa da política, não consigo explicar, não me sinto à vontade 
(...) prefiro continuar com a “Ruptura” a pensar que é uma peça de teatro onde eu tenho 
uma personagem" (E16). 

Em relação à pertinência da discussão e análise das temáticas num projeto artístico, todos 

os entrevistados consideraram ser importante fazê-lo dada a sua atualidade e implicação 

na forma como vivemos e nos relacionamos uns com os outros: 

“É muita, notamos isto todos os dias. Eu como professora vejo isso sempre” (E1); 

“É muita, claro, porque o mundo está cá vez mais assim. Os humanos têm de voltar a 
ser humanos” (E2); 

"É enorme. A questão do respeito pelo outro, as avaliações que fazemos dos outros só 
olhando para eles, pelas redes sociais (...)Vivemos de uma forma muito superficial 
(...)desvalorizamos muito a relação com o outro, o cuidar do outro, preocupar-se o 
outro" (E3); 

"É um contributo para a democracia (…) É falarmos de temas que nos façam pensar 
sobre o caminho que estamos a tomar, se é este que queremos ou não. Depois cada um 
fará as suas escolhas. O papel também não é o de definirmos caminhos para os outros. 

 
24 “Liquidez” ou “fluidez” são metáforas utilizadas por Zygmunt Bauman para “captar a natureza da 
presente fase, nova de muitas maneiras, na história da modernidade” (2000, p. 9) 
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É possibilitarmos a nós próprios e aos outros, através de pensarmos sobre as coisas, que 
caminhos é que queremos (…)" (E4); 

"Muita, porque a sociedade é mortal para quem tiver uma postura amorfa (…)" (E5); 

"Muita, é um problema eterno. O ser humano sempre considerou julgar sobre a sua 
aparência em detrimento da sua essência. O problema é quando a sociedade no seu todo 
se rege pelos mesmos princípios. Se não estivermos permanentemente a tentar inverter 
os polos, é um problema que que nunca vai ter fim" (E6); 

"Numa altura em que nós vivemos agarrados a écrans, em que o ódio todo passa por 
coisas que as pessoas dizem sem pensar no que estão a dizer; em que estão sempre a 
classificar outras. Num momento em que crescem ideias de extrema direita e em que 
andamos sempre a procurar bodes expiatórios para culpar disto ou daquilo. Isto tudo de 
repente ganhou outras dimensões (…)" (E7); 

"Porque é uma problemática que vivemos atualmente (…), a individualização extrema 
da sociedade. Vivemos cada vez mais em bolhas, sem nos preocupar-nos se a bolha do 
outro rebenta ou não, desde que a nossa bolha não rebente" (E8); 

"Estamos num ponto da história (no espetáculo) em que muitas das coisas que 
acontecem, num mundo que definimos como distópico, não estão assim tão longe daquele 
tipo de distopia (…). Caímos no erro de estar a dizer cuidadinho que com a História que 
se pode repetir e eu acho que é mais cuidado com a História que já se está a repetir" 
(E9); 

"É sempre pertinente. Qualquer movimento, mudança na sociedade que se opere na 
sociedade enquanto somos vivos tem de ser falada, até para afastar tudo o que é fake 
(…)” (E10); 

"Porque é uma metáfora da nossa vida, da dificuldade que temos em nos relacionarmos" 
(E11); 

"Muito importante, porque hoje em dia se não nos conseguirmos colocar no lugar do 
outro, é o fim" (E12); 

"É muito relevante. Acredito que estamos num ponto de viragem e é muito importante 
pensarmos sobre estas questões". (E13); 

"É muita, porque mexe muito com a sociedade em que vivemos e com as nossas próprias 
vidas (…)" (E14); 

"Acho muito importante. Basta abrir o jornal ou ir às redes sociais, está tudo em rutura. 
Toda a gente quer ganhar, passar por cima, sem perceber que estamos em 
autodestruição social" (E15); 

"Se não se fala é que as pessoas já não vão fazer, eu nem digo a mudança, mas pelo 
menos, olhar, primeiro para elas próprias e depois para os outros, e tentar perceber 
onde é que podem melhorar, o que estão a fazer de errado. O teatro tem essa função de 
puder alterar a forma de estar das pessoas.  O que é preciso é que a mensagem da peça 
seja fácil de perceber (...)” (E16); 

"É preciso alertar as pessoas para esta problemática, uma vez que, acho eu, as pessoas 
nem têm muita consciência que isto vai acontecendo, sobretudo nas redes sociais. (…) É 
preciso tentar contrariar o desenvolvimento da sociedade nesse sentido. Acho que é esse 
o nosso papel (na OT). Faz parte do nosso papel como cidadãos” (E17); 

“(...)Cada vez mais devemos combater esse tipo de sociedade e devemos olhar para uma 
sociedade em que toda a gente consiga viver em paz consigo próprio e bem com os 
outros. É um chavão, mas é isso. E nós (na OT) temos uma responsabilidade maior 
perante o resto da população" (E18); 

“É muito importante” (E19).  
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Das respostas dos entrevistados, destaca-se a correspondência que alguns dos 

entrevistados fazem entre a pertinência de debater as temáticas referidas e apresentá-las 

aos outros em forma de espetáculo teatral e o exercício da cidadania: 

"É um contributo para a democracia” (E4);  

“Faz parte do nosso papel como cidadãos” (E17);  

“Nós (na OT) temos uma responsabilidade maior perante o resto da população" (E18). 

Questionados sobre se já tinham pensado sobre estas temáticas antes da participação no 

projeto “Ruptura”, a maioria dos entrevistados (16) referiu que sim. Apenas três 

admitiram nunca ter pensado sobre as questões anteriormente.   

Do conjunto de respostas afirmativas, quatro entrevistados salientam o reconhecimento 

de que o projeto contribuiu para o aprofundamento do conhecimento em relação aos temas 

abordados:  

 “Sim. (…), mas há um aprofundamento do pensamento (...)". (E3); 

"Já, mas não tinha sistematizado o pensamento". (E10); 

"Sim. Agora cimentei mais o pensamento". (E12); 

"Já, se calhar não tão a fundo (…)". (E17). 

Relativamente à observação pessoal de cada um dos entrevistados sobre o pensamento e 

análise das problemáticas de forma coletiva, os entrevistados responderam 

“Torna a coisa muito mais rica e até a ajudar-nos a ver outros pontos de vista”. (E1) 

“Ao princípio não estava bem preparado para o que ia acontecer. Depois com o tempo 
fui ouvindo, fui entrando, fui chegando lá. Tive uma atitude mais de ir registando para 
ir percebendo que se estava a falar”. (E2); 

"Bom, porque é a possibilidade que tu tens de crescer e de aprender com os outros (…)” 
(E3); 

“ (…) cada um contribuiu com outras coisas para eu pensar. Depois, saber que há mais 
pessoas a pensar sobre isto também dá algum conforto, porque pensamos que todos 
juntos podemos fazer alguma coisa grande (…)". (E4); 

"Interessante (…) Podemos não pensar todos da mesma forma, mas isso é muito rico, e 
vais percebendo que não estás sozinho". (E5); 

"Foi e continua a ser muito interessante e pertinente. Não é fácil encontrar um grupo de 
pessoas com quem se consiga debater estas questões e construir um trabalho para fazer 
com os outros também pensem e reflitam". (E6); 

"Tem sido interessante. Devido à diversidade do grupo, não sei se as leituras em 
relação ao que estamos a fazer são semelhantes à minha (…) ". (E7); 
"É muito interessante, porque no fundo vamos todos dar às mesmas conclusões, mas o 
caminho que algumas pessoas fazem é diferente. Há algumas pessoas que nós 
percebemos que percebem os problemas de maneiras diferentes, ou que desvalorizam o 
problema, mas isso também é muito interessante (…)". (E8); 
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"Interessante. Há coisas que eu acho que ficaram vistas mais à superfície, mas são 
escolhas que se têm de fazer em virtude de ter que se apresentar um resultado". (E9); 

"Aprende-se muito quando estamos um grupo de pessoas variado. Somos um microcosmo 
do que se passa na realidade. Temos pessoas com muitas ideias, muitas que partilho, 
outras que não, outras assim assim (...)". (E10); 

"Muito desafiante (...)O coletivo foi muito bom, porque apesar de já ter tido esta reflexão, 
mas com outro nível, existe outro tipo de exemplos. É como se fosse uma espécie de 
rizoma, vais-te encontrando com pessoas, e o pensamento conjunto vai encontrando 
novos caminhos, novas soluções". (E11); 

"É um processo de adaptação onde a tolerância tem de existir". (E12); 

"Muito interessante porque percebi que não estou sozinha nalgumas reflexões (…). E 
sinto mais do que isso de que todos juntos podemos contribuir para a mudança". (E13); 

"Fez-nos procurar na nossa mente certos indícios que temos, mas que não lhe damos 
nomes, mas que agora podemos perceber melhor. As pessoas ajudam-nos a encontrar 
esses caminhos, essa compreensão". (E14); 

"Ótimo. Perceber que toda a gente está consciente e que quer fazer alguma coisa para 
que este estado se altere". (E15); 

"É bom, porque às vezes pensamos que em certas coisas que pensamos ou defendemos é 
difícil encontrar pessoas que defendam as mesmas questões ou ideias. Encontrar um 
grupo que defende o mesmo e quer lutar pelo mesmo é muito bom porque nos sentimos 
com mais força nessa nossa jornada em direção a uma melhor sociedade, que acho que 
devia ser o objetivo de toda a gente". (E17); 

“(…) Obriga-nos a superar-nos, a estar atualizados e a ter uma intervenção no grupo. 
Quem vem para o grupo tem de ser uma pessoa de espírito aberto e ter uma participação 
ativa, não pode ser mais um carregador de piano (…) (E18); 

"Eu em tudo aquilo que faço ponho um pedaço de mim. Gostei de trabalhar com todos". 
(E19). 

Um dos entrevistados não comunga da opinião geral  

“(…) é evidente que há coisas com eu que eu posso discordar e que me incomodam. 

Evito. Sei que há conversas que são conversas perdidas. Evito o choque. Posso dar a 

minha opinião, mas tento não me chatear”. (E16) 

A diversidade de opiniões e a heterogeneidade do grupo é apontada como uma mais valia 

nos processos de reflexão coletiva. Mas, e relativamente à aceitação e compreensão de 

perspetivas diferentes, como é que cada um, individualmente, se comporta? Foi também 

sobre este sentimento que se pretendeu aferir.  

Das respostas obtidas, houve quem tivessem destacado a ausência de perspetivas 

divergentes na análise das temáticas e na perspetiva a seguir em relação a elas, sendo “que 

toda a gente esteve sempre em sintonia” (E2).  

Outros, aceitando que existiram perspetivas diversas, manifestaram sentir-se “bem” em 

relação à sua aceitação: 
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"Senti-me bem. Aliás não acho que no processo tenha havido necessidade de procurar 
diferenças, mas sim uma necessidade de procurar pontos comuns. Há aqui um trabalho 
de procurar mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa (...”) (E3); 

"Quando o ponto de partida é o mesmo, depois os pontos divergentes é só integrar e 
tentar pensar olhando com o olhar do outro e melhorar a nossa reflexão. Não achei que 
houvesse diferenças que me incomodassem e que não contribuíssem para pensar de uma 
forma positiva" (E4); 

"Acho que as pessoas aceitam as ideias de cada um. Apesar de pensarmos nestes temas 
quase em uníssono há algumas divergências, mas acho que todas a gente percebe e 
aceita as perspetivas de cada um" (E5); 

"Bem. As diferenças não são ao ponto de criarmos uma rutura. O facto de as pessoas 
terem perspetivas diferentes não nos faz colidir, faz-nos trabalhar nessa diferença, 
trabalhar em conjunto para chegarmos ao comum" (E6); 

"Sinto-me bem não tenho problemas em aceitar que há pessoas que pensam de maneira 
diferente da minha" (E7); 

"Não tenho quaisquer problemas com isso"(E12); 

"Para mim é uma mais valia deste grupo. A sua diversidade (…) é a sua grande riqueza, 
para o próprio grupo e para cada um de nós" (E13); 

“Bem”. (E14) 

Sete entrevistados salientaram que a aceitação e compreensão de perspetivas diferentes 

nem sempre é um processo fácil, admitindo, no entanto, a sua importância 

“Eu gosto de pensar que aceito bem as ideias dos outros, mas às vezes tenho dificuldade, 
quando tenho uma ideia muito bem formada sobre determinado assunto, quando me 
apresentam outra versão; é ter de me colocar nos sapatos do outro para ver outro ponto 
de vista. Mas aprendo muito com estas partilhas (…) (E1); 

"Ainda me custa um bocado. Acho que isso transcende a OT, é um problema com que eu 
lido na minha vida (…): como é que eu lido com esta pessoa que tem uma opinião 
diferente da minha em relação a uma questão que considero tão importante e tão 
fraturante? É um desafio que se faz todos os dias, tentar compreender essa divergência. 
O diálogo é importante, mas podes também ter de aceitar que não há uma solução. Na 
OT, ter pessoas com ideias divergentes não é sinónimo de inimigos. Quando nos 
encontramos no Teatro essas divergências acabam por esquecer. O teatro serve para 
nos aproximar-nos, é o que nos liga". (E8); 

"(…) eu sou um bocado teimoso, consigo aceitar que a minha leitura sobre determinada 
coisa possa não estar certa para outra, mas como diz aquela expressão “então eu fico 
com a minha e tu com a tua e amigos como dantes”. É claro que depois na discussão as 
opiniões amaciam-se e conseguimos chegar a cores intermédias, tipo amarelo torrado, 
que não é nem amarelo nem cor de laranja" (E9); 

"É sempre um bocadinho frustrante quando as nossas ideias não são 
acarinhadas, mas até penso que tenho um discernimento que é muito igual à 
maior parte das pessoas o grupo. Sinto-me relativamente bem com o estar, com 
o confrontar. É importante que consigamos passar a nossa mensagem 
percetivelmente, mesmo que a outras pessoas não a entendam como nós". (E10); 
"É difícil, gosto, mas para mim às vezes é difícil. Senti-me desafiada, é um crescimento, 
um enriquecimento (…)” (E11); 

"Foram poucas. Mas obrigou-me a ouvir o outro e atentar percebê-lo". (E15); 



79 

 

"Acho que houve algumas, mas a OT desempenha um bom papel na tentativa de 
inclusão de todas as opiniões sobre os vários tipos de questões". (E17) 

Um dos entrevistados referiu que, perante perspetivas diferentes da sua prefere “recuar” 

na sua opinião em ‘prol do equilíbrio’ 

“Quando há opiniões muito ‘encarniçadas’, em que é aquilo e é aquilo, e não olham 
para mais nada, eu, em prol do equilíbrio das coisas, recuo e prefiro ficar quieto. E aqui 
no grupo há pessoas assim. Em certos temas não falo, porque vejo que as pessoas estão 
muito envolvidas naquela ideia e, por muito que se fale e se possa a dar a nossa opinião, 
as pessoas não saem dali. Ai, acho que não vale a pena”. (E16)  

Da análise desta subdimensão da entrevista – mudanças na consciência, compreensão e 

atitudes - podem sumarizar-se as seguintes ilações: 

• Aparência versus essência, desumanização e falta de empatia e validação são 

as temáticas que os entrevistados realçaram no conjunto das problemáticas 

abordadas no projeto “Ruptura”; 

• Um dos entrevistados manifestou um certo desconforto por abordagens que 

considera mais “políticas” no projeto;   

• Todos os participantes do estudo consideraram que refletir sobre estas 

problemáticas é pertinente, considerando a sua atualidade e implicação na forma 

como nos relacionamos uns com os outros; 

• A maioria dos entrevistados (16) indicou que já tinha pensado sobre estas 

questões, pese embora reconheça que o seu pensamento sobre elas sai fortalecido 

com o projeto; 

• Na reflexão coletiva, realizada por um grupo “diverso” a maioria dos elementos 

do grupo (18) encontrou um processo “interessante” e “desafiante” que contribui 

“com outros pontos de vista” para as análises e potencia o sentimento de que “não 

estás sozinho” nessas reflexões; 

• Um dos entrevistados salienta que “evita o choque” nessa reflexão, salientado que 

pode dar opinião, mas, acrescenta, “tento não me chatear”.  

• A maioria dos entrevistados sente-se “bem” em relação à compreensão e aceitação 

de perspetivas diferentes da sua nessa reflexão conjunta. Sete dos participantes 

salientaram que a aceitação e compreensão de perspetivas diferentes nem sempre 

é um processo fácil, admitindo, no entanto, a sua importância; 

• Para um dos entrevistados a aceitação e compreensão de perspetivas diferentes é 

um processo “que não vale a pena”, pois quando “as pessoas estão muito 
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envolvidas naquela ideia e, por muito que se fale e se possa a dar a nossa opinião, 

as pessoas não saem dali”; 

• Três dos entrevistados consideraram que a sua participação neste projeto 

contribuiu para o “exercício da cidadania” e de uma “participação ativa” onde 

“todos juntos possamos fazer alguma coisa” em “direção a uma melhor 

sociedade”. 

O comprometimento para a participação ativa na busca de soluções é exatamente o que 

se pretende aferir nas linhas seguintes.  

1.3.2. Comprometimento para a participação ativa na busca de soluções 

Pretendendo analisar as dinâmicas na consciência e ação, designadamente ao nível do 

comprometimento para a participação ativa na busca de soluções por parte dos 

intervenientes no estudo, questionou-se a forma como os entrevistados se posicionavam 

em relação às problemáticas destacadas, antes e após a participação no projeto “Ruptura”, 

isto é, assumiam-se como parte do problema ou como parte do problema e da solução?  

Tabela 4.  
Posicionamento perante as problemáticas  

 Posicionamento antes do projeto Posicionamento após o projeto  

Unidades 
de registo 
 

“Acho que da problemática”. (E1) "Com este projeto, a minha postura com os meus 
alunos mudou. Embora eu acredite que antes já 
fazia um trabalho honesto, agora tenho uma 
preocupação maior em que eles não vejam a 
avaliação como validação”. (E1) 

 “Não sei. Nunca tinha pensado 
muito nisso”. (E2) 

“As duas” (parte do problema e da solução) ”. 
(E2) 

 "Parte do problema e da solução". 
(E3) 

"Ainda as duas, mas com mais consciência. No 
fundo não tinha pensado tanto sobre algumas 
coisas, sobre mim próprio, sobre o que faço, o 
que me leva a fazê-lo e que resultados tem". (E3) 

 "Parte do problema e da solução”. 
(E4) 

"A mesma (…), mas agora sei que há mais 
pessoas (…) que também querem fazer parte da 
solução. E também que posso contribuir de outra 
forma (…). (E4) 

 "Como parte do problema e da 
solução”. (E5) 

Mantenho a mesma perspetiva". (E5) 

 "Não considero que seja parte do 
problema, mas aceito que é um 
problema de muitas pessoas com 
que tenho de lidar todos os dias". 
(E6) 

"Diria que me sinto um bocadinho menos só. Não 
partilhava as minhas inquietações, nem tinha um 
grupo com o qual me identificava nessa partilha 
(…). Tem-me dado mais força para enfrentar 
situações problemáticas que enfrento todos os 
dias. (…). Sinto-me mais acompanhada”. (E6) 
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 Posicionamento antes do projeto Posicionamento após o projeto 

Unidades 
de registo 

“Como uma boa parte do 
problema". (E7) 

"Tenho outras perspetivas, porque tive outras 
visões também. Ajuda a abrir caminho, solução 
mesmo não vejo, mas ajuda as pessoas a estarem 
mais alertas (…)”. (E7) 

 "(…) acho que não sou parte do 
problema, se bem que, às vezes de 
forma involuntária, faça coisas que 
podem contribuir para o problema 
(…) (E8) 

"(…) Faço parte do problema, porque vivo nesta 
sociedade, e quero acreditar que contribuo para 
a solução". (E8) 
 
 

 "Como parte do problema e da 
solução (…)”. (E9) 

"(…) igual, mas uma coisa que acho é que tem de 
haver um esforço coletivo". (E9) 

 "Sou parte do problema e a querer 
ser parte da solução (…)”. (E10) 

"Para mim não houve mudança em relação a 
essa questão". (E10) 

 “(…) parte do problema e da 
solução. Penso nestas 
problemáticas já há muito tempo e 
tento sempre estar do lado da 
procura da solução". (E11) 

“Igual”. (E11) 

 "Como parte do problema e da 
solução (…) (E12) 

“Igual”. (E12) 

 "(…) não me colocava como da 
parte da solução. Naturalmente 
faço parte do problema. Mas 
pensava mais sozinha, de mim para 
mim, com pouca possibilidade de 
agir". (E13) 

"Em grupo é muito mais evidente a noção de 
possibilidade de agir, por isso, sim, agora, como 
parte do problema e da solução". (E13) 

 "Como parte do problema. Há 
pessoas que tem essa facilidade de 
ser também a solução (…) Não 
(tinha)assim uma ideia de como ser 
parte da solução". (E14) 

"Ainda continua a ser como parte do problema, 
mas no meu mundozinho, ter vindo para este 
projeto acho que já é parte da solução". (E14) 

 "Sinceramente via-a o problema, 
sentia-o, mas ficava sempre a 
observar (…). Apetecia-me 
esconder-me e que as coisas se 
resolvessem por si". (E15) 

"Acho que devemos todos participar do 
problema, estarmos conscientes dele e tentar 
ultrapassá-lo". (E15) 

 “Não sei. Nunca a tinha pensado 

assim (…).” (E16) 

É evidente que que se formos parte da solução é 
muito bom. Claro que também hei-de ser um 
problema (…)”. (E16) 

 “(...)de certa forma acho que parte 
do problema”. (E17) 

“Neste momento sei que continuo ainda ser parte 
do problema, mas espero, também, já estar a ser 
um bocadinho solução”. (E17) 
 

 “Parte do problema, mas a 
trabalhar sempre na procura de 
soluções”. (E18) 

“Exatamente da mesma maneira”. (E18) 

 “Parte do problema”. (E19) “Sim, também acho que posso contribuir para a 
solução (…), mas acho que a solução tem de ser 
antes no sistema. Posso contribuir no teatro. (Se) 
aquilo que nós fazemos for compreendido, estamos 
a contribuir para que os problemas sejam 
encarados de outra maneira (…)”. (E19) 

Fonte: Elaboração própria; entrevistas realizadas entre dezembro de 2020 e abril de 2021. 
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Conforme consta na Tabela 4, seis dos entrevistados consideraram que com a participação 

no projeto “Ruptura” o seu posicionamento perante as problemáticas foi alterado. Dos 

seis, quatro elementos passaram a valorizar o seu contributo para a solução quando, 

anteriormente ao projeto, apenas se viam como parte do problema. Seja pela mudança 

mais sentida a nível pessoal, no “mundozinho” individual, seja pela “noção muito mais 

evidente” de que “em grupo” é possível agir, os entrevistados revelaram aceitar que fazem 

parte do problema e, que, estando "conscientes dele” podem contribuir para “tentar 

ultrapassá-lo". Dois dos entrevistados admitem ainda que, antes do projeto não tinham 

“pensado muito nisso” e que, com a sua participação, a sua compreensão passou a ser a 

de que fazem parte do problema e da solução. 

Verifica-se que em nove dos entrevistados não houve alteração de posicionamento, sendo 

que antes e depois da participação em “Ruptura” o seu entendimento é o de que são, 

simultaneamente, parte do problema e da solução. Ainda assim, um dos elementos 

admitiu que, após a inclusão no projeto, a sua “consciência” é maior; outro ainda percebeu 

que pode “contribuir” para a solução de “outra forma” e que se sente mais acompanhado 

uma vez que “há mais pessoas que querem também fazer parte da solução”.   

Dois dos elementos do grupo de estudo consideraram-se como exteriores à problemática, 

ou seja, não se consideram parte do problema. Em termos da sua posição após o projeto, 

um referiu que o facto de ter um grupo com quem partilhar as suas “inquietações” fez 

com que se sentisse “mais acompanhada”, outro aceitou que faz “parte do problema” e 

quer “acreditar” que contribui para a solução".  

Saindo da esfera dos tabuados do palco, da OT e do projeto “Ruptura” e generalizando 

para a vida comunitária na sua plenitude, tentou perceber-se quais as problemáticas que 

os elementos do estudo consideram mais prementes na comunidade onde se inserem. O 

conjunto das respostas permitiu definir cinco categorias de problemas, expostos na Tabela 

5: 

Tabela 5.  
Problemas identificados na comunidade  

Categorias Unidades de registo 
Ausência de 
participação 
cívica  

"(…) Organizamo-nos pouco por comunidade (...)Temos poucos espaços de 
discussão sobre a nossa rua, o nosso bairro (…) todos estes espaços de 
discussão, de conhecimento, de crescimento e de trabalho coletivo estão um 
bocado desvalorizados (...)" (E3); 
"Sermos mais ativos, envolvermo-nos mais nas questões. Quando se fala na 
ação é mais difícil (…)” (E4); 
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Categorias  Unidades de registo 
Ausência de 
participação 
cívica 

"Acho que é preciso mudar muito, principalmente a inércia (…). (As 
pessoas) não participam e criticam. Isso tem vindo a crescer. As pessoas 
ficaram amorfas (…) (E5); 
“A participação, a capacidade de intervenção, de querer fazer coisas, que é 
cada vez menor” (E7); 
"Que as pessoas participassem mais na vida da comunidade. Por exemplo 
que tentassem perceber o que se passa dentro da vida de uma associação 
(…)" (E12); 
“Uma das coisas que se está a perder muito é o associativismo (…). As 
pessoas são pouco participativas no fazer e até no ver (…)” (E16); 
“As pessoas deviam ser mais dinâmicas, pensarem mais no conjunto da 
comunidade. Devíamos ser mais participativos em tudo (…). Para além da 
pouca participação, as pessoas estão um bocado apáticas. Se cada um 
trabalhar só para si, isto é um marasmo, não acontece nada (…). A 
consciência coletiva ainda está muito longe do que aquilo que nós, logo 
após o 25 de abril, pensámos que iria ser (…)” (E18); 
“É preciso que as pessoas adquiram mais hábitos culturais, que vão ver as 
coisas (…) As pessoas não, ligam, não sei explicar” (E19); 

“Líderes” para a 
motivação à 
participação 
cívica  

"É preciso integrar e motivar as pessoas. É preciso que as pessoas percebam 
que podem participar. Foi o que aconteceu comigo, percebi que podia (…) 
acho que se houver esse desafio a comunidade pode aderir e contribuir de 
forma interessante" (E13); 
(…) Nós precisamos que haja pessoas, grupos que espicacem os outros para 
que saiam do buraco. (…) Têm de haver pessoas que nos ajudem, que nos 
espicacem que nos façam zangar e rir" (E14). 

Reflexão e espírito 
crítico  

“Acho que é preciso que as pessoas tenham acesso a mais educação para 
estarem mais preparadas para entenderem a informação que lhes chega. 
Para saberem descortinar para além daquilo que lhes dão, saber ler nas 
entrelinhas (…)" (E8); 
“(…) perceber os erros do passado para não os voltar a repetir. Assumir o 
que foi feito, não branquear o que aconteceu e avançar com a ressalva de 
que não se pode repetir. Acho que nós em Portugal nunca fizemos essa coisa 
com a nossa história, continuamos a viver num conto de fadas das 
descobertas. Falta-nos fazer uma psicanálise nacional" (E9); 
"(…) fazemos as nossas reações muito a quente sem nos tentarmos informar 
mais e construir um background (...). As pessoas têm de se informar mais 
sobre aquilo que expressam e não reagir a quente ou escondidas atrás de um 
gadget (…)”. (E10); 
"Gostava muito que toda a gente antes de falar, de atacar o outro, refletisse 
um bocado e que, quando fala e julga, fosse com conhecimento de causa (…)" 
(E15) 
 

Dinâmicas 
individuais e de 
relação com “o 
outro”   

(…) acabar com a avaliação da forma que é feita. E tem de ser feito na 
comunidade como um todo” (E1);  
“A hipocrisia das pessoas nos meios pequenos (...) Sejam mais atentos aos 
outros, aos amigos, aos que não são amigos, às pessoas em geral. E deixem-
se de coisas” (E2); 
“É cada vez mais atual exatamente aquilo que pretendo criticar, porque esta 
forma de comunicação digital permite que a aparência seja cada vez o 
elemento mais forte e o ser cada vez o elemento mais fraco (…)" (E6); 
“Confirmar, ouvir (…), abrandar, porque só abrandando é que tu pensas e 
vês a realidade e o que te rodeia. O ritmo alucinamento da sociedade faz-te 
seguir o mesmo ritmo e faz com que tu não penses e só sigas. É teres a 
coragem para que ter esse tempo e negar-te a acompanhar esse ritmo" (E11); 
"O acharmos sempre que a nossa ideia está mais correta do que a do outro. 
Começarmos a pensar porque é que uma pessoa que não pensa da mesma 
maneira do que nós (…). Tentar perceber a lógica daquela pessoa, ir ao 
encontro (…)” (E17). 

Fonte: Elaboração própria; entrevistas realizadas entre dezembro de 2020 e abril de 2021. 
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Analisando a Tabela 5, encontram-se quatro tipos de problemáticas destacadas como as 

mais prementes de mudança na comunidade onde os entrevistados se inserem.  

• Ausência de participação cívica 

Oito dos participantes no projeto consideram que a falta de participação dos cidadãos na 

vida comunitária é uma problemática que urge mudar. Tanto a “organização por 

comunidade”, em níveis onde a participação interventiva pode ser mais direta e próxima, 

como “a nossa rua, o nosso bairro”, quer, igualmente, ao nível do movimento 

associativo, de onde as pessoas se estão a “afastar”. A “inércia” dos cidadãos e a 

“ausência de espaços coletivos de discussão” é destacada. 

•  “Líderes” para a motivação à participação  

A segunda tipologia encontrada refere-se igualmente à falta de participação cívica dos 

cidadãos, mas, de acordo com dois dos elementos do estudo “é preciso que as pessoas 

percebam que podem participar” e que, para isso aconteça, é relevante que existam 

“líderes”, ou seja, “pessoas, grupos que espicacem os outros para que saiam do buraco. 

(…)”.  

•  Reflexão e espírito crítico 

A necessidade de cidadãos com capacidade de reflexão e de análise critica é tida por 

quatro entrevistados como algo que é preciso implementar na vida comunitária, para que 

as pessoas possam estar “mais preparadas para entenderem a informação que lhes 

chega” e possam “descortinar para além daquilo que lhes dão” e, de igual modo, se 

possam expressar com um “background” de informação construído que lhes permita 

“falar com conhecimento de causa”. A necessidade de uma maior capacidade de reflexão 

e análise foi também referida por outro interveniente que aponta a necessidade de se fazer 

uma “psicanálise nacional” para que se possa “perceber os erros do passado para não os 

voltar a repetir”. Para isso, analisa, é preciso “assumir o que foi feito, não branquear o 

que aconteceu e avançar com a ressalva de que não se pode repetir”.  

•  Dinâmicas individuais e interpessoais  

Nesta categoria, referida por cinco membros do grupo em estudo, a mudança na 

comunidade tem, essencialmente, que ser feita através da forma como nos relacionamos 

uns com os outros e, também, de alguma postura individual, na forma como nos 

posicionamos na comunidade. Nas dinâmicas interpessoais, os entrevistados destacam a 

necessidade de “acabar” com a forma como nos avaliamos e a “permissão” de que “a 
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aparência seja cada vez o elemento mais forte e o ser cada vez o elemento mais fraco”. 

A “hipocrisia das pessoas nos meios pequenos” e o “acharmos sempre que a nossa ideia 

está mais correta do que a do outro” é também referido.  

Para que se possa “ver” e “pensar” a realidade que nos “rodeia” é necessário 

“abrandar” e ter a “coragem” individual para ter esse tempo de reflexão ao invés de 

seguir acefalamente o “ritmo alucinante da sociedade”.  

Questionados sobre como é que pretendem contribuir para a solução dos problemas 

identificados, os entrevistados consideram fazê-lo através:  

• da participação na OT 

"Eu gosto de pensar que é no palco" (E2); 

"Participando na OT, por exemplo, porque é para mim e é para todos (…)" (E7); 

"Fazendo teatro (…) e quem sabe envolvendo-me mais nos bastidores, no estar por trás 
(…) " (E12); 

"(…) Criar momentos espaços de reflexão, após os espetáculos da OT, por exemplo. 
Vejo-me a sugerir esses momentos e sinto isso como obrigação da minha parte, um 
contributo para a cidadania, da minha participação cívica. Tenho imensa vontade de 
fazer isso e de propor…acredito que já venci este medo de falar em público com o grupo, 
por isso talvez surja qualquer coisa"(E13); 

"(…) sou um bocado passiva, mas dar este passo e vir para o teatro já foi da minha parte 
uma contribuição" (E14); 

"Acho que a arte é o caminho mais bonito para lá chegar"(E15); 

"Eu acho que já estou a contribuir com esta questão do teatro" (E16); 

“"(…) nomeadamente, através da OT" (E17); 

“No teatro, no associativismo, no desporto e noutras situações que apareçam” (…) 
(E18); 

“Com o que vocês queiram que eu faça (no teatro), eu farei” (E19). 

• das suas atividades profissionais  

"Na educação, que é onde me movo" (…). Acredito que no ensino podemos ajudar à 
mudança" (E1); 

“(…) no meu emprego (…) dar oportunidades às pessoas para crescerem, para se 
questionarem" (E3); 

“(…) nas escolas, por exemplo, acho que está tudo muito centrado nos livros, e depois 
em questões como a cidadania há pouco trabalho” (E4); 

“(…) na sala de aula (…) construir, desconstruir, com o outro, com o meu vizinho do 
lado" (E11). 

•  das relações interpessoais  
“(…) na minha comunicação (…).  Falando, conversando, levando as pessoas a refletir 
(…)” (E6); 
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"Tenho tentado transformar as minhas ações virtuais em reais. Sair do ativismo das 
redes sociais e ir para a rua em ações concretas" (E8); 

“Falando dessa realidade (…). (…) A única coisa que posso é continuar a falar sobre a 
questão” (E9); 

“Interagindo, dando o passo seguinte que é entrar nas coisas (…)” (E10). 

Um elemento do estudo considera que: 

Não posso (contribuir para) tenho 59 anos e desde os 15 que participo, vou, apoio. Não 
vi a comunidade reagir positivamente a tudo aquilo que tem sido feito. Eu continuo a 
participar e a contribuir para a alteração disso…se calhar é porque afinal ainda tenho 
alguma esperança. Talvez nas gerações mais novas... (E5). 

Em síntese, ao analisar as problemáticas centrais no projeto “Ruptura”, todos os 

participantes do estudo admitiram posicionarem-se como parte da causa e da solução para 

as mesmas.  

Na análise do seu posicionamento, antes e depois da participação em “Ruptura”: 

• A maioria (nove), considerou que não houve alteração em relação à forma 

como se viam neste processo (parte do problema e da solução), apesar de 

reconheceram que, após a participação, adquiriram uma consciência mais 

global das problemáticas e que se sentem animados pela força do coletivo na 

procura de soluções;  

• Seis participantes encontraram no processo de construção do projeto uma 

identificação como parte da solução quando, anteriormente, apenas se 

entendiam como fazendo parte do problema;  

• Dois dos entrevistados não tinham um posicionamento claro, por nunca 

“terem pensado nisso”, e passaram a ver-se como o todo problema/solução; 

• Dois dos participantes, antes do projeto, viam-se como exteriores ao 

problema, ou seja, não fazendo parte dele, e após, passaram a compreender-se 

como parte integrante do problema e da possibilidade de contribuição para a 

solução.  

Dos problemas que consideram ser mais relevantes na comunidade onde se inserem foram 

destacados pelos entrevistados: 1) a falta de participação cívica, 2) a necessidade da 

existência de “líderes” que motivem o cidadão comum a participar na vida comunitária, 

3) a escassez de capacidade de reflexão critica por parte dos cidadãos e 4) dinâmicas das 

reações interpessoais, como o predomínio da “aparência sob a essência”, a “hipocrisia 

dos meios pequenos” e a intolerância.  
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Todos os entrevistados revelam comprometimento para a participação ativa na busca de 

soluções, sendo que a maioria (10) acha que essa contribuição assenta na sua participação 

na Oficina de Teatro. Para quatro dos participantes a sua contribuição para a alteração das 

problemáticas pode ser feita através das suas atividades profissionais, nomeadamente no 

ensino, e para outros quatro, sua contribuição prende-se, essencialmente, com a forma 

como se relacionam consigo mesmos e com os outros.  

2. “Acabou a brincadeira – o teatro pode salvar a comunidade”?25 

Considerando que: 

•  A escassez de participação cívica é a problemática comunitária identificada pela 

maioria dos elementos do estudo, constituindo, simultaneamente, algo que 

consideram que é necessário mudar na comunidade; 

•   A maioria dos entrevistados se propõe a ser parte da solução desta problemática 

através da sua participação na OTS; 

• A maioria dos entrevistados considera que o seu contributo para o 

desenvolvimento da OTS é pequeno, 

o segundo momento de recolha de dados deste projeto de investigação pretendeu explorar 

mais aprofundadamente o ponto 1.3.2 deste capítulo (Comprometimento para 

participação ativa na busca de soluções) e a análise do Teatro e Comunidade como forma 

de “des-envolvimento” social e humano e a sua utilização como estratégia criativa para a 

capacitação individual e comunitária. Neste segundo momento de recolha, realizado em 

maio de 2021, optou-se pelo inquérito por questionário como instrumento. 

Seguindo pistas lançadas por alguns entrevistados que, animados pela inclusão nas 

atividades em estudo, parecem encontrar vontade de imprimir maior dinâmica àquela que 

é a sua participação ativa para a solução de problemáticas da comunidade, o segundo 

momento de recolha de dados propõe-se observar mais especificamente os impactes 

decorrentes da participação a este nível.  

Desde logo, pretendeu-se analisar o que mudou com a participação na OTS e no projeto 

“Ruptura” na interação pessoal de cada um dos participantes do estudo com a 

comunidade onde vive. Face a esta questão, os participantes no estudo, salientaram: 

 
25 A partir de “Acabou a brincadeira – o teatro pode salvar o planeta?”, Prentki, T., & Nogueira, T. M. P. 
(2011). Urdimento - Revista De Estudos Em Artes Cênicas, 2(17), 187-195. 
https://doi.org/10.5965/1414573102172011187 
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“A minha relação continua a ser a de sempre, procuro ser cordial e justo com os 

outros” (Inquirido (I) 2); 

“(…) maior perceção sobre a própria comunidade que participa no projeto, assim como 

os seus posicionamentos (…). (…) Concretamente, fui adequando as minhas capacidades 

tanto argumentativas como diplomáticas sobre as questões mais ‘fraturantes’ (…)” (I 

3); 

“Permitiu-me sobretudo envolver-me com a comunidade, e percecionar que há outras 

formas de envolvimento e de uma comunidade se pensar e intervir” (I 4); 

“Permitiu-me estar em contacto mais direto com a comunidade, (…) passamos 

mensagens para que as pessoas reflitam” (I 5); 

“Sinto que posso ter uma maior interação com os restantes membros da comunidade” (I 

6); 

“Interajo com pessoas com quem não interagia antes (…); tenho mais atenção à questão 

da validação externa e ao julgamento pelos pares” (I 7); 

“Favoreceu a minha integração com a comunidade e potencializou o networking no 

contexto” (I 8); 

“Reforçou a relação interpessoal, enriquecimento humano, tolerância e respeito à 

diversidade de opiniões, desenvolvimento de empatias” (I 9); 

“(…) fundamentalmente deixar de parte as minhas inseguranças (…)” (I 10); 

“Passei a conhecer e interagir de uma forma mais forte e mais ‘discutida’ um conjunto 

de pessoas, de locais e instituições” (I 11); 

“Maior envolvimento e participação” (I 12); 

“(…) estarei, futuramente, em planificação de projeto de ação comunitária no meu local 

de residência” (I 13); 

“Tenho outros conhecimentos, conheço mais pessoas, dou-me com mais gente da 

comunidade” (I 14); 

“mudou um pouco a forma como (as pessoas) me vêm” (I 15); 

“O projeto Oficina ficou mais visível” (I 16); 

“Partilhei emoções e experiências com pessoas que não conhecia” (I 17); 

“Passei a conhecer mais pessoas da minha comunidade. A interação tornou-se mais 

fácil, mais natural e profunda (…)” (I 18); 
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“Houve um envolvimento muito mais significativo com as pessoas da comunidade do que 

até então. Destaco a multiplicidade de pessoas com quem tive a oportunidade de 

trabalhar no que diz respeito às suas características sociais, profissionais e ideológicas 

e da forma como, através da Oficina, travei laços de camaradagem e amizade com estas 

pessoas, com as quais provavelmente não me cruzaria no meu contexto quotidiano” (I 

19); 

“A minha interação mudou na forma em que, agora, dou mais importância não só em 

viver o momento mostrando-me como sou, mas também tentando incentivar quem me 

rodeia a fazer o mesmo” (I 20); 

Da análise das respostas pode concluir-se que a maioria dos questionados (19) sente uma 

maior ligação à comunidade decorrente da sua experiência. A mudança sentida pelos 

intervenientes do estudo, prende-se, essencialmente, com a criação de ligações 

interpessoais exteriores ao contexto quotidiano que permitiram também perceber que 

“há outras formas de envolvimento e de uma comunidade se pensar e intervir” (I4). O 

desenvolvimento de networking26 foi salientado por um dos entrevistados. 

Para um dos elementos do estudo a sua relação com a comunidade “continua a ser a de 

sempre” (I2), não observando qualquer alteração na sua forma de relacionamento em 

consequência da sua participação.  

Relativamente à forma como os participantes do estudo se vêm a contribuir no futuro para 

o desenvolvimento da sua comunidade, a maioria (11) considera fazê-lo de forma 

“razoavelmente ativa”, sendo que nove dos questionados admite vir a fazê-lo de forma 

“muito ativa” (ver Figura 2). 

Figura 2. 
Contribuição futura para o desenvolvimento da comunidade 

 

 
Fonte: Inquérito por questionário aplicado aos participantes no estudo, maio de 2021 

 
26 termo em inglês que indica a relação entre indivíduos ou grupos que compartilham interesses pessoais 
ou profissionais e realizam a troca de informações e de influências. 

11

9

De forma muito ativa
De forma razoavelmente ativa
De forma nada ativa
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Convidados a refletir sobre como a participação nas atividades OTS e “Ruptura” poderá 

ter contribuído para o desenvolvimento da sua comunidade, os inquiridos responderam:  

Tabela 6. 
A influência da OTS e do projeto “Ruptura” para o desenvolvimento da 

comunidade 
Categorias Unidades de registo 

Dinâmica Cultural  “Cultural por intermédio do teatro” (I2). 

Sensibilização para a reflexão crítica, 
incremento da participação e consciência 
cidadã  

“continuidade e dinâmica na OTS, aprofundando 
a relevância social e política das abordagens (…), 
tendo em vista a mudança social e a cidadania” 
(I3); 
“Maior envolvimento, comunicação, reflexão” 
(I4); 
“(…) excelente oportunidade de interação e 
intervenção na comunidade” (I5); 
“A OTS tem, além do teatro propriamente dito, 
uma postura de abertura à comunidade que inclui 
ou pode incluir outros formatos de participação e 
de encorajamento à interação entre os membros 
da comunidade” (I6); 
“Deixou-me mais "acordada" para a necessidade 
de continuar envolvida com a comunidade” (I7); 
“(…) além de fomentar o pensamento e a reflexão 
nos participantes envolve inevitavelmente o 
público, contribuindo para o questionamento 
sobre grandes problemáticas da sociedade. 
Questionarmo-nos é já uma ação e meio caminho 
andado para criar novas coreografias/ 
movimentações/ comportamentos” (I8); 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“(…) muito importante para o ‘acordar’ das 
mentes mais fechadas” (I10); 
“Reflexão, critica, dinamismo, envolvimento, 
inconformismo” (I12); 
“Consciencialização” (I15); 
“A participação neste tipo de projetos torna-nos 
mais visíveis e ajuda-nos dessa forma a passar a 
mensagem” (I16); 
“Aliciar mais pessoas da comunidade a 
participar” (I17); 
(…) lugar onde o gelo se quebra, onde 
comunicamos com pessoas com quem de outro 
modo não comunicaríamos, é um lugar de partilha 
de experiências e vivências, algo crucial o 
desenvolvimento de uma comunidade” (I18); 
“O papel mais direto é juntar tantas pessoas 
diferentes da comunidade e fazê-las refletir pelo 
teatro acerca das problemáticas sobre as quais 
trabalhamos e com isto tentar encontrar, 
individualmente ou não, formas práticas de 
intervir na comunidade, para lá do teatro” (I19); 
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Categorias Unidades de registo 
Sensibilização para a reflexão crítica, 
incremento da participação e consciência 
cidadã 

“Espero que, na apresentação e participação 
neste projeto, a comunidade consiga ficar mais 
sensibilizada para as problemáticas abordadas” 
(I20). 

Conhecimento e criação de parcerias  “Maior e melhor conhecimento de pessoas que 
aumentam as possibilidades de parcerias” (I11); 

“Conhecimento e contacto com a equipa para 
futuras formações e acompanhamento local; 
aprendizagem de técnicas e ferramentas de 
construção de trabalho dramático comunitário” 
(I13). 

Fonte: Inquérito por questionário aplicado aos participantes no estudo, maio de 2021 

Da análise da Tabela 6 pode deduzir-se que a maioria dos intervenientes nesta 

investigação tem como expetativa de que as atividades em estudo possam ter contribuído 

para a sensibilização da comunidade para a reflexão crítica e para o incremento da 

participação e consciência cidadã.  

O “papel mais direto”, avançaram, foi juntar “tantas pessoas diferentes da comunidade 

e fazê-las refletir, através do teatro (…) e, com isto, tentar encontrar novas formas 

práticas de intervir na comunidade, para lá do teatro” (I19).  

O questionamento que provoca nos participantes e no “público que assiste”, 

consideraram, “é já uma ação e meio caminho andado para criar novas coreografias/ 

movimentações/ comportamentos” (I8).   

Um dos questionados considera que a “continuidade da dinâmica” imprimida na OTS 

deve “aprofundar a relevância social e política das abordagens tendo em vista a 

mudança social e o incremento da “cidadania” (I3).   

Para dois dos elementos do estudo, a sua expetativa é a de que a participação possa ter 

contribuído para o desenvolvimento: 

• da comunidade através do aumento do seu conhecimento em estratégias de 

intervenção comunitária. 

• de redes de trabalho entre os próprios intervenientes que possam impulsionar 

parcerias com vista à dinamização da comunidade.  

Um dos respondentes assinala como expetativa dos impactes das atividades, o 

desenvolvimento da dinâmica cultural.  

Analisa-se de seguida a importância atribuída pelos participantes a projetos de 

desenvolvimento da consciência cidadã através da criação artística. 
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Figura 3.  
Importância atribuída a projetos de desenvolvimento da consciência cidadã 

através da arte 

 

Fonte: Inquérito por questionário realizado aos participantes, maio de 2021 

Figura 4.  
Importância atribuída a projetos de desenvolvimento da consciência cidadã 

através do teatro 

 

Fonte: Inquérito por questionário realizado aos participantes, maio de 2021 

As figuras 3 e 4 apresentam a distribuição da importância atribuída, pelos inquiridos, a 

projetos de desenvolvimento da consciência cidadã através da arte (Figura 3) e do teatro 

(Figura 4). 

De acordo com os dados ilustrados na Figura 3, 17 dos questionados considera que a arte 

é uma estratégia de dinamização da consciência cidadã “muito importante”, enquanto 

nove dos participantes do estudo a consideram “importante”. 

A Figura 4 mostra-nos os dados obtidos através do questionamento sobre qual a 

importância atribuída ao teatro enquanto estratégia criativa de intervenção na promoção 

da cidadania. Na resposta a esta questão, 17 dos inquiridos considera que o teatro é uma 

estratégia “muito importante” e três classificam-na como “importante”. 

 

 

17

3

Muito importante Importante

Nada importante

17

3

Muito importante Importante Nada importante
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Figura 5.  
Interesse em continuar a participar em futuros projetos de Teatro e Comunidade 

 

 

Fonte: Inquérito por questionário aplicado aos participantes, maio de 2021 

Da análise da Figura 5 conclui-se que 18 dos inquiridos manifestam intenção de continuar 

a participar em projetos de Teatro e Comunidade com a Baal17 – Companhia de Teatro. 

Dois dos inquiridos ponderam a sua participação futura.  

De realçar que nenhum dos participantes do estudo manifestou uma inequívoca vontade 

em não voltar a participar.  

Figura 6.  
Contribuição em futuros projetos de Teatro e Comunidade  

 

Fonte: Inquérito por questionário aplicado aos participantes, maio de 2021 

18

2

Sim Talvez Não
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Ao observar a constelação de palavras que se nos apresenta na Figura 6, destacam-se as 

palavras: “participar”, “contribuir”, “ajudar”, “melhor”, “ativa”, “aprender”, 

“pensamento”, “continuar”. 

A análise mais detalhada das respostas sobre a dinâmica da participação futura em 

projetos de desenvolvimento comunitário utilizando o teatro como estratégia de 

intervenção, permite-nos concluir que 5 dos 20 inquiridos visionam a sua participação 

futura como “ativa”: 

“Vejo-me a continuar a participar ativamente” (I5); 

“De forma cada vez mais dinâmica e ativa. Partilhando conhecimento, reflexões e juízos 
críticos e integrando processos criativos que impulsionem à mobilização de um 
pensamento coletivo” (I9); 

“Como participante ativo, em igualdade com os pares, para discutir e criar momentos, 
espaços e apresentações teatrais que sejam uma ajuda ao pensamento e à ação 
comunitária” (I11); 

“Vejo-me a contribuir de forma cada vez mais ativa” (I18); 

“A participar de forma ativa no desenvolvimento de projetos” (I20). 

Outros cinco respondentes, quando analisam aquela que poderá ser a sua participação 

futura, atribuem-lhe palavras como “contribuir” e “participar”: 

“A participar em projetos que acho interessantes e que de certa forma possam ajudar a 
tornar o sítio onde vivo mais humano e interessante” (I16); 

“Continuar a participar como atriz e a motivar os outros a participar também” (I17); 

“Aprendendo, colaborando e participando” (I10); 

“Contribuição de retaguarda” (I12); 

“A colaborar com o que sei e a aprender o que não sei e estou desperta para saber” 
(I13) 

Três dos elementos situam a sua participação futura no campo da criação de novas dinâmicas 

pessoais e interpessoais e de grupo: 

“(…) através da participação na própria dinâmica da companhia” (I3); 

“(…) em busca de um modelo ainda mais inclusivo” (I8); 

“Num trabalho em equipa, a ajudar a construir ideias e a colocá-las em prática” (I6). 

Para quatro dos questionados a sua contribuição futura é semelhante àquela que tem sido 

e que passa por “dar o melhor” de si 

“A dar o meu melhor em cada projeto em tiver a honra de participar” (I7); 

“Continuar a dar o melhor de mim, a amar o teatro e a contribuir para que sejamos 
unidos como grupo” (I14); 

“De corpo e alma” (I15); 
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“Da mesma forma que tenho feito ou com outro tipo de propostas que me façam e que 
eu tenha capacidade para fazer” (I19). 

Finalmente, dois intervenientes da investigação manifestaram incerteza quanto àquela 

que poderá ser a sua contribuição futura: 

“Não sei, existem situações em avaliação que tenho que ponderar, nem sempre depende 
do nosso querer, os outros também têm que querer” (I2); 

“Ainda não sei, normalmente vou passo a passo envolvendo-me mais nos processos. 
Estou a iniciar a caminhada” (I4); 

Em resumo, a maioria dos elementos do estudo considerou que a sua ligação à 

comunidade saiu fortalecida com a participação na OT e no projeto “Ruptura” e tem como 

expetativa que as atividades em estudo possam ter contribuído para a sensibilização para 

a reflexão critica e o incremento da participação e consciência cidadã, a problemática da 

sua comunidade que consideram mais premente (vide Tabela 5).  

Considerando que: 

a maioria dos inquiridos (19) se propôs a ser parte da solução desta problemática, 

utilizando o teatro como estratégia de intervenção, através da OTS e de futuros projetos 

de Teatro e comunidade com a Baal17; 

todos os participantes se vêm a contribuir futuramente para a capacitação comunitária 

de forma “muita ativa” (nove) ou “razoavelmente ativa” (11); 

parece poder concluir-se que, face aos resultados obtidos junto dos participantes, a 

participação continuada na OTS e no projeto de Teatro e Comunidade, “Ruptura” teve 

impacte na capacitação individual e comunitária.  

3. A opinião dos promotores da OTS e do projeto “Ruptura” sobre o 

impacte da participação na capacitação individual e comunitária 

Apresentam-se agora os resultados da análise qualitativa dos dados obtidos junto dos 

promotores das atividades em estudo. Foram realizadas duas entrevistas a dois membros 

da companhia de teatro Baal17, tendo em conta as posições que ocupam e as funções que 

desempenham no programa TEC e, consequentemente, na OTS e no projeto de Teatro e 

Comunidade “Ruptura”. As entrevistas permitiram captar não só o olhar institucional dos 

promotores sobre as atividades em estudo, mas também  

• a perceção sobre os impactes decorrentes da participação nos atores diretos nas 

atividades em estudo; 
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• o posicionamento sobre a ligação entre Teatro e Comunidade e desenvolvimento 

comunitário; 

• a perceção do papel que a Baal17 tem tido ao nível do desenvolvimento 

comunitário do território em que intervém; 

• a reflexão sobre aspetos a melhorar no futuro  

3.1. Impactes na capacitação individual dos participantes  

Convidados a refletir sobre os impactes das atividades em estudo – OTS e projeto 

“Ruptura” - ao nível do desenvolvimento pessoal dos participantes, os promotores 

consideram-nos “positivos”, salientado a 

• Superação pessoal (participantes que assumiram tarefas que não 

pensariam que eram capazes) (E1); 

• Construção de relações sociais improváveis (E2); 

• Integração (participantes que estavam mais “na franja” do grupo e que 

encontraram mais espaço para si próprios) (E1); 

• Criação de autonomia (participantes que foram conseguindo gerir o seu 

próprio contributo e, em alguns casos, o de outros participantes) (E1). 

Ao tentar analisar a ligação entre a participação nas atividades em estudo e o 

desenvolvimento comunitário, questionou-se os promotores sobre a relação que fazem 

entre participação e consciência cidadã.  

Para os responsáveis, OTS e projeto “Ruptura” “são, também, projetos de 

desenvolvimento de consciência cidadã” (E1), uma vez que exigem “partilha de 

responsabilidade pela criação de uma intervenção pública” (E2) e “pesquisa e 

discussão” (E2) no âmbito das temáticas propostas.  

Os promotores observaram como principal impacte decorrente da participação ao nível 

da promoção da cidadania o aumento da perceção dos participantes da possível 

contribuição para o desenvolvimento da comunidade, patenteado num “grupo de 

pessoas que querem ser melhores indivíduos” (E2), “motivados (e mais capazes) para 

olharem para si próprios como pessoas com responsabilidade naquilo que é a nossa vida 

coletiva” (E1).Neste sentido, acrescentou um dos entrevistados, pôde-se “observar na 

dinâmica do grupo”, 
uma vontade óbvia de reunião e uma visível responsabilidade individual no desempenho. 
Para além dos impactes visíveis durante o processo, intuem-se outros impactes 
reverberados na comunidade resultantes da intervenção individual de cada um dos 
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participantes na relação social e também na dinamização dos seus próprios projetos 
(E2). 

Ambos os entrevistados acreditam que a participação nas atividades teve um efeito 

positivo na atitude e proatividade em relação aos problemas da comunidade, uma vez que 

“o processo de criação contempla um constante confronto e estimula a consciência 

individual dos participantes” (E2). Também o facto,  

de participar na construção de uma iniciativa pública faz-nos olhar para o espaço 
público de outra maneira. Quanto mais não seja dá-nos a noção de que o espaço público 
não é uma coisa que existe independentemente da nossa vontade, mas sim uma realidade 
que todos podemos ajudar a moldar (E1). 

“É fundamental perceber”, salientou um dos entrevistados, “que muita da injustiça 

dominante ocorre porque a maior parte das pessoas finge não ver. E penso que isso se 

tornou bastante mais claro para os participantes deste projeto” (E1). 

3.2. Impactes na capacitação comunitária  

Questionados sobre o papel que atribuem aos projetos de Teatro e Comunidade na criação 

de uma comunidade mais sustentável, inclusiva e justa, os responsáveis consideraram que  

O papel fundamental destes projetos (…) é contrariar o isolamento. É criar, ou 
recuperar, nas comunidades a sensação de pertença, de grupo, de coletivo. É afirmar 
que há pessoas que se preocupam, e que estão dispostas a dispor do seu tempo para se 
juntar, discutir, refletir, propor, criar (…). É garantir que é possível inventar mudanças, 
ao invés de se sentir sozinho e abandonado perante o abismo (E1); 

e que 

a utilização do teatro na promoção do diálogo fomenta uma troca de ideias mais genuína 
e honesta – no palco dificilmente poderemos eleger interlocutores favoritos, antes pelo 
contrário, estamos todos ao mesmo nível, com as mesmas responsabilidades individuais 
perante um resultado coletivo, ou seja, o teatro comunitário é um verdadeiro exercício 
para o aperfeiçoamento da democracia (E2). 

Instados a refletir sobre o papel que a Baal17 tem tido ao nível do desenvolvimento do 

território em que intervém, um dos entrevistados evidenciou que  

“a insistência neste método (Teatro e Comunidade) tem mostrado uma maior 
participação por parte da comunidade na construção do processo e na vontade de estar 
uns com os outros”, ao mesmo tempo que “a aderência do público também tem 
aumentado (E2).  

Razões que o levam a avançar que, “existindo na comunidade um grupo de pessoas que 

desenvolve as suas competências pessoais e sociais, inevitavelmente isso influenciará também, 

positivamente, a comunidade” (E2). 

Neste sentido responde igualmente o outro responsável, admitindo que os projetos de 

Teatro e Comunidade procuram “fomentar o gosto pela arte, mas também pela discussão, pela 
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partilha, pela inclusão, pela igualdade”, e, assim, “(…) que cada participante se sinta cada vez 

mais atraído para estes valores. E cada vez mais capaz de os procurar no seu dia-a-dia, em casa, 

no trabalho, consigo próprio (E1). 
Quanto ao futuro dos projetos de Teatro e Comunidade desenvolvidos pela Baal17 

enquanto dinamizadores de desenvolvimento do território, os entrevistados revelaram a 

necessidade de aprofundar “as condições logísticas e profissionais da equipa coordenadora” 

para que “o grupo de participantes possa ter um papel mais efetivo no processo” (E2) “(…) 

chamando cada vez mais a si a responsabilidade, desde a conceção à execução dos projetos (E1). 

Em síntese, os promotores reconheceram a existência de impactes positivos ao nível do 

desenvolvimento pessoal dos participantes, nomeadamente ao nível da autoconfiança, das 

dinâmicas das relações interpessoais e da criação de autonomia e encontro do próprio 

espaço dentro de um grupo.  

Concretamente em relação aos impactes decorrentes da participação no desenvolvimento 

da consciência cidadã, os responsáveis observaram como principal impacte a criação de 

uma maior consciência de que a ação de cada participante pode contribuir para a 

dinamização da sua comunidade. 

Quanto ao papel atribuído aos projetos de Teatro e Comunidade na criação de uma 

comunidade mais sustentável, inclusiva e justa, os promotores salientam que os mesmos 

são “um verdadeiro exercício para o aperfeiçoamento da democracia” (E1), na medida 

em que em que têm como objetivo que cada participante “pense, reflita, reconheça 

problemas e procure alternativas” (E1). 

Na sua reflexão sobre a contribuição da Baal17 para o desenvolvimento do seu território 

de intervenção, os responsáveis consideraram que a existência continuada de projetos de 

Teatro e Comunidade se tem refletido numa maior participação por parte da comunidade 

na construção do processo e no aumento do público que assiste aos espetáculos resultantes 

do mesmo. Pelo que, salientam, o desenvolvimento das competências individuais e 

sociais do grupo participante “inevitavelmente influenciará também, positivamente, a 

comunidade” (E2). 

Quanto ao futuro, revelaram a necessidade de melhorar as capacidades e condições da 

equipa profissional envolvida nos projetos de Teatro e Comunidade, para que o grupo de 

participantes possa ter um “papel mais efetivo no processo” (E2). 

4. Discussão dos resultados  



99 

 

Nota introdutória 

São muitas as questões com que se debate o recente, multifacetado e em contínua 

construção conceito: Teatro e Comunidade (a denominação concetual escolhida pela 

Baal17 para designar a estratégia de intervenção “por” e “com” a comunidade). Razões 

de ordem concetual, metodológica, estética, ética e política, que esta investigação não se 

propôs aprofundar. Por todo o mundo, as artes, em geral, e o teatro, em concreto, são hoje 

comumente utilizados como estratégias de intervenção social. Apesar disso, a medição de 

impactes decorrentes da participação dos cidadãos em projetos de Teatro e Comunidade 

é ainda um território a desbravar e onde os “instrumentos de validação dos trabalhos, 

debates sobre os resultados das práticas e publicações sobre as mesmas são escassos” 

(Leitão, Latif & Batista, 2015, p. 47).  

Em Community Theatre: Global perspectives (2001), o investigador Eugene Van Erven 

realizou um estudo comparativo a partir de seis estudos de caso de projetos de Teatro 

Comunidade em seis cantos do mundo – Filipinas, Holanda, Estados Unidos da América, 

Costa Rica, Austrália e Quénia. De entre as conclusões retiradas da sua investigação, 

salientam-se duas; segundo Van Erven (2001):  

os benefícios mais importantes para os participantes do Teatro Comunidade são o 

aumento da autoestima e a compreensão intercultural por meio de processos de 

arte. Mas para atingir esse objetivo comum, cada novo projeto de Teatro e 

Comunidade, não importa onde aconteça, tem que fazer a seu própria e única 

jornada única que nunca pode ser totalmente prevista ou simplesmente duplicada 

em outro lugar. (p.244). 

Assim, nesta análise, partiremos dos impactes decorrentes da participação continuada na 

OTS e que, na perspetiva de Erven (2001), são comuns a vários projetos de Teatro e 

Comunidade, para os que são singulares e que decorrem dos objetivos traçados para a 

atividade “Ruptura”.  

É de destacar que esta investigação se centra na análise do que é que aconteceu - como 

resultado do que se fez - e não no como é que se fez. Não obstante, e porque esta 

investigação pretende, também, ser um momento de análise que permita melhorar a 

atuação da Baal17 em projetos de intervenção comunitária, deseja-se que este estudo 

possa contribuir para mais um passo na jornada única que a Companhia tem de fazer para 

melhor definir o seu caminho.  
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4.1. da motivação para a participação aos impactes individuais 

decorrentes da OTS 

De acordo com Matarasso (2019)  

as razões que levam as pessoas a envolverem-se num projeto de arte participativa 

são exatamente as mesmas que nos levam a decidir o que fazer com os nossos 

tempos livres. De forma mais ou menos consciente, elas podem ser motivadas pela 

curiosidade, por amizades, tédio, esperança, entusiasmo, ou qualquer outro 

sentimento (…). Não existe nada de particularmente especial acerca da decisão de 

participar nas artes. O importante é a própria decisão de participar. (p. 67). 

Foram exatamente estas as razões, comuns a tantas outras atividades de lazer, que levaram 

a maioria dos elementos do estudo a entrar para a OTS. No entanto, após a participação 

continuada, o que começou por ser a vontade de viver uma nova experiência, evoluiu para 

a procura de um espaço que proporcionasse a reflexão e o debate de ideias, sustentado 

na criação teatral. 

Da análise dos dados recolhidos podemos inferir que os principais impactes 

percecionados pelos participantes do estudo – aumento da confiança e da criatividade, 

bem-estar emocional, reflexividade, aumento das capacidades de trabalho e de 

relacionamento com o outro – e pelos promotores das atividades – aumento da 

autonomia, superação pessoal, integração, criação de relações sociais improváveis - 

estão em consonância com os estudos realizados sobre os impactes da participação em 

projetos artísticos (Matarasso, 1997; Jermyn, 2001,2004; Erven, 2001; Geztkow, 2002).  

Ao mesmo tempo, podemos também observar que, para além dos benefícios diretos, 

ocorridos a nível psicológico, social e interpessoal, existem benefícios indiretos que 

derivam da participação, comprovando que “muitos dos benefícios se apresentam 

interligados, sobrepostos ou mesmo interdependentes.” (Jermyn, 2004, p.16).  

Neste sentido, atestou-se a observação da transferência de competências adquiridas na 

OTS para outras esferas da vida dos elementos do estudo, principalmente a nível 

profissional. É dentro do grupo OTS - em cuja dinâmica a maioria (19 elementos) se sente 

integrada e associa sentimentos positivos, mas na qual alguns dos participantes (oito) 

confessam, no entanto, a sua participação como “modesta”, “ainda não muito ativa e/ou 

rica” - que analisamos os impactes decorrentes da participação no projeto “Ruptura”.  
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Através da perceção partilhada pelos participantes do estudo que avaliam os processos de 

participação e decisão durante o projeto “Ruptura” como “democráticos”, 

“coconstruidos” e “horizontais” conclui-se que este foi um processo de criação ativo, 

colaborativo e inclusivo. Numa prática em que o processo criativo tem como 

características fundamentais o envolvimento e a promoção do desenvolvimento dos 

indivíduos, o caminho da construção, como salienta Cohen Cruz (2008), “é tão importante 

quanto a produção final” [o espetáculo Ruptura]: “a natureza daquela performance, para 

servir ao máximo aquelas pessoas, é capaz de fazer algo além de ser algo” (p.188).   

Neste processo de construção criativa colaborativa, encontramos um grupo “que, por 

alguma razão, ou ideia, ou algum forte objetivo se uniu” (Boal, 1996, p. 70, cit. por 

Nogueira, 2017, p.13). No caso dos participantes do projeto “Ruptura”, esse objetivo é 

caracterizado pelo seu comprometimento em relação a um interesse comum – neste caso, 

o desejo assumido de criar um espaço de reflexão e de debate de ideias, assente na criação 

teatral. 

Apesar do “Ruptura” poder ser caracterizado como um projeto de Teatro com 

comunidades e por comunidades, na definição que lhes é dada por Nogueira (2017), não 

encontramos neste processo a intenção de ser porta-voz de assuntos locais, ou específicos 

de uma comunidade. De acordo com o diretor artístico do “Ruptura”, o projeto olhou para 

o mundo de acordo com “uma perspetiva aumentada” porque, defende o responsável, 

“qualquer que seja a problemática local ela deve ser compreendida à luz de uma razão 

e conhecimento, possível, do universal”. Assim, pretendeu-se, uma “reflexão 

sociopolítica sobre o presente (…), segundo a perceção do coletivo engajado no projeto, 

e a apresentação de um espetáculo que refletisse as preocupações dos participantes e, 

que, segundo a sua perspetiva, apresentasse soluções para o futuro”.  

Neste sentido, importa avaliar a existência de impactes na consciência, compreensão e 

atitudes decorrentes da participação 

4.2. “Ruptura” e os impactes na consciência, compreensão e atitudes  

Tal como referido anteriormente, os projetos de Teatro e Comunidade valorizam o 

processo em detrimento do produto final (o espetáculo). Para Matarasso (2019), o 

processo e produto são o ying e o yang de um projeto participativo sendo que “é esta 

dialética que lhes traz estabilidade” (p.104).  
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É nesse processo que o grupo “desenvolve um ‘território novo’, somatório das 

experiências, aspirações e perspetivas de cada elemento, conducente à aceitação do outro 

e à superação do eu” (Oliveira, 2015, p. 20). 

É durante a viagem que se escolhe o porto a atracar. Um porto (agora) comum “que 

pertence ao coletivo e onde cada indivíduo se pode rever e simultaneamente surpreender” 

(Oliveira, 2015, p. 20). 

Aplicando a metáfora da viagem ao processo do projeto de Teatro e Comunidade, 

“Ruptura”, subimos a bordo com um grupo heterogéneo, com idades, proveniências, 

habilitações e profissões diversas, e também com diferentes leituras sobre essa mesma 

viagem. Se para uns o processo de construção de “Ruptura” foi uma viagem em que se 

refletiu sobre a problemática “Aparência versus essência” (caracterizada pela 

relativização do 'mais ser' em detrimento do 'mais ter', associada a sentimentos de 

integração e de mobilidade/ascensão social), para outros foi sobre a “Desumanização e 

falta de empatia” (ausência de identificação intelectual ou afetiva de um sujeito com uma 

pessoa, uma ideia ou uma coisa) e para outros, ainda, sobre “Validação” (caracterizada 

pela atribuição de valor e de pontuação aos feitos humanos).  

Sendo uma viagem colaborativa, e em que não se pretende uma única leitura da estória, 

mas sim várias trazidas e construídas pelo e no coletivo, todas as leituras atracam num 

porto comum - a atualidade e a pertinência de refletir sobre as problemáticas identificadas 

e de apresentar alternativas construídas em conjunto nessa “desafiante viagem”. 

Pese embora a maioria dos participantes (16) ter afirmado que já tinha pensado sobre as 

temáticas acima descritas, todos consideraram que a consciência e o conhecimento sobre 

as mesmas saiu reforçado e valorizado pela multiplicidade e heterogeneidade de 

perceções, o que comprova o aumento das capacidades de pensamento, de trabalho e 

comunicação com o outro e de aceitação e compreensão de perspetivas diferentes como 

relevantes outputs destacados pelos participantes. 

Relembrando as “preocupações” de Cohen Cruz (2008) e Prenktki (2011) sobre o perigo 

das possíveis tentativas de imposição de ideologias por parte dos promotores dos projetos 

de Teatro e Comunidade e trazendo para a discussão a perspetiva de Andreotti (2014) 

sobre a Educação para a Cidadania, damos conta de que: 

• Houve, em grande medida, alteração da perceção do papel dos participantes 

perante as problemáticas. De uma perspetiva soft – “alguns indivíduos são parte 
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do problema, mas qualquer pessoa pode ser parte da solução uma vez que pode 

fazer pressão para a mudança de determinadas estruturas” – para uma perspetiva 

critical – “somos todos parte do problema e parte da solução” (Andreotti, 2014, 

p. 63). 

• Em consequência dessa alteração de posicionamento o projeto “Ruptura” 

contribuiu para a capacitação dos participantes para a reflexão crítica e para a 

“responsabilização sobre as suas decisões e ações” (Andreotti, 2014, p. 56). 

Num mundo marcado pela liquidez das relações e pela individualização, são muitos os 

problemas com que se debate a humanidade. A arte participativa “não tem capacidade 

para resolver problemas existenciais”. Mas, como salienta Matarasso (2019), “pode 

ajudar-nos a enfrentá-los nos locais onde vivemos e convivemos” (p.31) na(s) nossa(s) 

comunidade (s). Mas, para isso, é essencial que cada individuo se torne um cidadão, 

porque, como argumenta Bauman (2000), relembrando Alexis de Tocqueville (1805-

1859), “o individuo é o pior inimigo do cidadão.” 

O cidadão é uma pessoa que tende a buscar o seu próprio bem-estar através do 

bem-estar da cidade – enquanto o individuo tende a ser morno, cético ou prudente 

em relação à ‘causa comum’, ao ‘bem comum’, à ‘boa sociedade’ ou à ‘sociedade 

justa (pp:49-50).  

Para a globalidade dos participantes desta investigação, a ausência de participação cívica 

(8 elementos) e de capacidade de reflexão e espírito crítico (4 elementos) são os 

principais problemas vividos nas suas comunidades. A maioria é perentória a afirmar que 

pretende contribuir para a solução desta problemática, usando o teatro (9 elementos) e as 

suas atividades profissionais (4 elementos) como palcos de luta.  

4.3.Comprometimento para a participação ativa na busca de soluções. 

Dos impactes individuais ao desenvolvimento comunitário 

E a ação? Em que sentido é que esta construção de conhecimento e consciência coletiva 

alcançada durante um processo de criação artística, pode ter levado a um 

comprometimento para a participação ativa na busca de soluções? Ou, por outras 

palavras, ao exercício de uma cidadania ativa…? Como comprovam os dados recolhidos 

nesta investigação, a globalidade dos participantes (19) sente uma maior ligação à sua 

comunidade e perspetiva a sua contribuição futura para o desenvolvimento da mesma 

como muito ativa (11) ou razoavelmente ativa (9). Os dados obtidos vão ao encontro da 
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perceção dos promotores das atividades quando destacam: aumento da perceção e 

responsabilização dos participantes pela contribuição para o desenvolvimento da 

comunidade como principais possíveis impactes da participação no projeto ao nível da 

promoção da cidadania.  

Como evidencia Matarasso (2019), 

faz também parte das intenções da arte comunitária que o empoderamento 

ultrapasse o plano individual, apoiando as pessoas no processo de criar ou 

fortalecer a comunidade. Isso acontece à medida que as pessoas se vão 

conhecendo umas às outras, partilhando competências, ideias e recursos, 

desenvolvendo empatia e confiança através da partilha de experiências, 

reconhecendo identidades e interesses comuns, e cooperando em projetos. 

Realizar um evento de arte comunitária pode ser o percurso para outras formas de 

ação coletiva (p. 122). 

De facto, quer os participantes quer os promotores das atividades em estudo, percecionam 

benefícios na comunidade decorrentes do projeto “Ruptura”. A saber: 

• Sensibilização para a reflexão critica, 

• Incremento da participação nas dinâmicas da comunidade 

• Aumento do conhecimento em estratégias de intervenção comunitária,  

• Criação de parcerias, 

• Desenvolvimento de identidade comunitária.  

Tais benefícios estão em consonância com o que Guetzkow (2001) denomina de impacte 

social ao nível comunitário, decorrente do envolvimento direto dos cidadãos em projetos 

artísticos A possibilidade de criação de redes de trabalho e parcerias que podem 

“contribuir para a coesão social e a capacitação local de organização e autodeterminação” 

é um dos 50 benefícios resultante da participação nas artes identificados por Matarasso 

(1997, sumário). 

A literatura referenciada nesta investigação, assim como a maioria dos participantes deste 

estudo é unânime – a arte, em geral, e o teatro, particularmente, são estratégias muito 

importantes de dinamização da consciência cidadã. Da mesma opinião são os 

promotores das atividades para quem o Teatro e Comunidade “é um verdadeiro exercício 

para o aperfeiçoamento da democracia”. 
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Na linha do defendido por Cruz (2019), que afirma que “a participação gera participação”, 

ou seja, “as predisposições relacionadas com a participação estão ligadas a experiências 

anteriores das pessoas” (p.20), também a grande maioria dos participantes em estudo, em 

concreto: 90%, assume considerar voltar a participar em projetos de Teatro e Comunidade 

com a Baal17.  

De acordo com os dados obtidos parece-nos seguro afirmar que as atividades em estudo, 

OTS e “Ruptura”, contribuíram para: 

• o desenvolvimento pessoal dos participantes.  

Como comprovado pelas respostas da totalidade dos elementos do estudo, a participação 

nas atividades para além de proporcionar uma sensação de bem-estar psicológico 

proporcionado pela sensação de pertença, permite o desenvolvimento de capacidades 

artísticas ao nível da interpretação teatral, e outras ao nível da criatividade, da confiança, 

assim como da melhoria das aptidões de relacionamento interpessoal.  

• o incremento da consciência cidadã. 

Assente numa capacitação dos indivíduos para a reflexão crítica, pelo respeito pela 

alteridade e pelo aumento da consciência de que “somos todos parte do problema e da 

solução” (Andreotti, 2014). Verificou-se, também, um aumento da valorização do 

contributo que cada um, animado pela pertença a um coletivo, pode ter na solução das 

principais problemáticas identificadas na sua comunidade – ausência de participação 

cívica, de “líderes” para a motivação à participação, e de reflexão e espírito crítico. 

• o aumento do comprometimento para a participação ativa em futuros 

projetos de “des-envolvimento” comunitário.  

Arrogando o desenvolvimento comunitário como um processo de exercício pleno da 

cidadania e o resultado de uma participação ativa de todos (Amaro, 2004), deduz-se, dos 

impactes decorrentes da participação nas atividades em estudo, a existência de uma maior 

ligação dos participantes à sua comunidade e um comprometimento expresso para a 

participação ativa em futuros projetos de capacitação comunitária, utilizando o teatro 

como estratégia de intervenção, com o objetivo de: 

criar nas comunidades a sensação de pertença, de grupo, de coletivo (…), afirmar 

que há pessoas que se preocupam, e que estão dispostas a dispor do seu tempo 

para se juntar, discutir, refletir, propor, criar (…). Garantir que é possível 
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inventar mudanças, ao invés de se sentir sozinho e abandonado perante o abismo 

(entrevista a responsável Baal17). 

5. Sugestões e recomendações de atuação 

Como salientam Campenhoudt, Marquet e Quivy (2019) 

a nossa mente não é virgem: está preenchida por um amontoado de imagens, 

crenças, aspirações, esquemas de explicação mais ou menos conscientes, 

recordações de experiências agradáveis ou dolorosas, ora coletivas, ora pessoais, 

que pré-formatam a nossa abordagem a este assunto. De resto, esta pré-

formatação já está presente no simples facto de se ter escolhido aquele tema [de 

investigação] e não outro (p. 33). 

E, de facto, será ainda menos “virgem” quando o papel de investigador se entrecruza com 

o de participante ativo e promotor das atividades em estudo. É, no entanto, também, um 

papel privilegiado, porque as ilações que retira da sua investigação são indubitáveis 

recomendações para a atuação futura. 

Esta investigação conclui da existência de vários benefícios decorrentes da participação 

em projetos de Teatro e Comunidade, a nível individual e comunitário. Embora 

“supondo” que eles existiam, foi a primeira vez que um projeto da Baal17 foi alvo de uma 

recolha e análise de dados com o objetivo de mensurar tais benefícios. Logo aqui se 

observa uma lacuna comum a muitos projetos de intervenção comunitária através da 

inclusão de não-artistas em projetos artísticos. A discussão em torno dos projetos de 

Teatro e Comunidade ocorre normalmente em torno do “como é que se fez” em 

detrimento do “o que aconteceu como resultado do que se fez”, o que não contribui para 

alterar o panorama da escassez de documentação, debate e publicações sobre os impactes 

decorrentes da participação nas artes. 

Se nos projetos de Teatro e Comunidade o processo é valorizado em detrimento do 

produto final – a apresentação do espetáculo -, afigura-se como fundamental que a 

avaliação do processo, em termos da transformação que provocou nos indivíduos, nos 

grupos e nas comunidades, também o seja.  

O crescimento de projetos teatrais com ressonância social levanta várias questões, uma 

das quais, de razão ética, parece particularmente relevante: as ações dos promotores dos 

projetos de Teatro e Comunidade afetam a vida daqueles com quem trabalham.  E se “a 
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ideia da participação do cidadão é um pouco como comer espinafres: em princípio 

ninguém é contra porque faz bem” (Sherry Arstein, 1969, cit. por Matarasso, 2019, p. 

113) também pode acontecer que não o faça. Dai advém a necessidade de responder às 

seguintes questões, levantadas por Matarasso (2019) 

Quem define o objetivo e, consequentemente, o problema que é suposto resolver? 

Os beneficiários do projeto têm consciência dessa lógica? Deram consentimento 

relativamente à possibilidade de mudança, ou mesmo dano, que o trabalho lhes 

possa causar? Quais são os compromissos implícitos ou assumidos? Que 

responsabilidades são reconhecidas pelos artistas profissionais? Em resumo, de 

quem são os interesses servidos por um projeto de arte participativa? (p.112) 

Neste sentido, parece importante que a intervenção dos beneficiários dos projetos de 

Teatro e Comunidade possa acontecer para além da atividade cocriação artística, da 

conceção à conclusão, passando por quatro etapas que Matarasso (2019) define como o 

ciclo de empoderamento de um projeto: 

Conceção – desenvolvimento da ideia, incluindo a sua finalidade, objetivos e 

resultados expetáveis; 

Contratação - negociação e acordo das obrigações e benefícios mútuos; 

Cocriação – criação e apresentação do trabalho; 

Conclusão – reflexão, avaliação e planeamento futuro (p.120) 

No universo dos vários projetos e práticas artísticas participativas, a participação pode ir, 

como recorda Cruz (2019),  

desde a interação com uma peça num museu, mediada por um profissional numa 

visita guiada, até à participação dos cidadãos em todas as fases de construção de 

um espetáculo de teatro, incluindo a pesquisa inicial e a definição do tema, e ao 

envolvimento como atores no mesmo (p. 23) 

Neste contexto, destacam-se as práticas artísticas comunitárias e, dentro delas, o Teatro 

Comunidade, que se implementam, como argumenta Cruz (2019) 

através de um modelo de funcionamento baseado em princípios do 

desenvolvimento comunitário (…) [e desenvolvem lógicas de] criação coletiva, 

horizontalidade, processos de negociação e tomada de decisão conjunta, 

compromisso e responsabilidade dos envolvidos, identificação e pesquisa de 
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temas e criação de grupos relacionados com o território de origem, continuidade 

e autonomia do trabalho” (pp. 23-24). 

A reciprocidade nos projetos de Teatro e Comunidade é essencial, já o vimos. Envolver 

os seus participantes em todas as fases dos seus processos deve ser uma ambição. É-o no 

caso da Baal17. Como salientado em entrevista, os promotores desejam que “o grupo de 

participantes possa ter um papel mais efetivo no processo” (E2) “(…) chamando cada 

vez mais a si a responsabilidade, desde a conceção à execução dos projetos (E1). 

É, no entanto, necessário que os participantes também o desejem. Como revelado por esta 

investigação nem todos assumem essa vontade de forma inequívoca. 

Sem desvalorizar os impactes deduzidos da participação realçados com esta investigação, 

- e que vão desde o nível individual ao comunitário - parece-nos importante que o 

envolvimento dos cidadãos nos projetos de Teatro e Comunidade vá além do ato da 

cocriação. Se, como refere um dos responsáveis da Baal17, o objetivo é que cada 

participante “pense, reflita, reconheça problemas e procure alternativas” (E1), a sua 

inclusão nas várias etapas do projeto será uma mais-valia para a criação de uma 

comunidade mais democrática, inclusiva e justa.  

Poder-se-á ainda discutir em que medida é que projetos como a OTS e, dentro dela, 

atividades como “Ruptura” não deveriam envolver ações individuais concretas, ou mais 

mensuráveis, de mudança dos participantes na comunidade. Ora, se embarcarmos num 

projeto de inclusão social através das artes dirigido, por exemplo, a jovens em risco de 

exclusão, os objetivos e metas serão mais mensuráveis e, desde logo, os impactes também 

o serão.  

Não é o caso do projeto de Teatro e Comunidade desenvolvido pela Baal17 com a Oficina 

de Teatro de Serpa – “Ruptura”. Não estamos perante um grupo homogéneo, 

caracterizado, por uma qualquer situação de exclusão social em relação à qual se pretenda 

atuar. Tal facto, pode dificultar a criação de um sistema de monitorização e avaliação do 

projeto na sua dimensão de intervenção comunitária.  

Os objetivos definidos para o projeto “Ruptura” foram, recordemos nas palavras do 

diretor artístico da atividade 

Aproximação das populações locais entre si e estímulo das suas potencialidades 

culturais e artísticas intrínsecas; Criação de sinergias e dinâmicas comunitárias 
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locais; Autoanálise e questionamento dos participantes; Reforço da valorização 

individual para a contribuição para a cidadania. 

Sendo que este estudo se propôs a deduzir sobre quais os impactes individuais decorrentes 

da participação ao nível dos conhecimentos, atitudes, comportamentos e consciência 

cidadã, assim como da participação ativa para a solução de problemáticas da comunidade, 

outros objetivos do projeto como a “criação de sinergias e dinâmicas comunitárias locais”, 

continuam no campo do acreditamos que contribuiu para… 

Assim, como sugestões de atuação futura em projetos de Teatro e Comunidade com a 

Oficina de Teatro de Serpa, recomenda-se que, no próximo projeto, previsto para 2023 se 

atente:  

• À necessidade de incluir os participantes em todas as fases do processo – da 

conceção à conclusão do processo; 

• À efetiva valorização do processo em detrimento do produto final e, assim, 

desenvolver um sistema de avaliação e monitorização do processo que responda 

às especificidades dos projetos de Teatro e Comunidade promovidos pela Baal17 

com a Oficina de Teatro de Serpa – o como é que se fez. 

• A uma avaliação de impactes específicos decorrentes de cada projeto – o que 

aconteceu em resultado do que se fez. 

• À elaboração de relatórios e outras publicações que contenham os resultados dos 

projetos - nas suas dimensões artística, social e de desenvolvimento comunitário- 

no sentido da sistematização e documentação de aprendizagens, metodologias, 

sucessos e insucessos dos projetos desenvolvidos; 

• À capacitação da equipa na elaboração, planeamento e gestão de projetos de 

Teatro e Comunidade – nas suas dimensões artística, social e de desenvolvimento 

comunitário.  

• À necessidade de continuar e de melhorar o trabalho em parceria e 

desenvolvimento de redes com outras ONG e Organizações Não- Governamentais 

para o Desenvolvimento que trabalham utilizando práticas artísticas como 

estratégia de intervenção -, dentro e fora do território de intervenção da Baal17 - 

no sentido da troca de experiências, da capacitação e influência mútua, do 

desenvolvimento de projetos em comum. 
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Considerações finais  
Em jeito de conclusão, recuperemos o carácter multidimensional do desenvolvimento 

(articulando o económico, o social, o cultural, o ambiental e o político), reconhecendo o 

particular e o endógeno e a melhoria das condições de vida de uma comunidade a partir, 

essencialmente, das suas capacidades, valorizando as ações baixo-cima (em articulação 

com políticas/ações cima-baixo), segundo uma perspetiva integrada dos problemas e das 

respostas, nas quais têm papel preponderante os atores locais de desenvolvimento (em 

conjugação de esforços com outros atores de desenvolvimento).  

Num processo em que o desenvolvimento promove a consciencialização, a participação 

e a capacitação e o empoderamento que permitirá “a libertação dos ‘invólucros’, 

‘envolvimentos’, ‘envelopes’, ‘embrulhos’, que impedem a libertação das sementes e das 

potencialidades ‘embrulhadas’ nos indivíduos, nos grupos sociais e nas sociedades” 

(Amaro, 2004, p. 66), "atores somos todos nós, e cidadão não é aquele que vive em 

sociedade – é aquele que a transforma!” (Boal, 2009, p. 22). 

A citação de Boal condensa por si só muita da matéria que é feita nesta investigação. A 

ideia de que todos somos necessários e todos somos (possíveis) agentes de “des-

envolvimento” é, de igual forma, sublinhada por Gro Brutland, ao trazer para o palco da 

vida, as palavras que o dramaturgo Henrik Ibsen27 escreveu para um dos personagens do 

famoso texto “Um inimigo do povo”: “a comunidade é como um navio – todos temos de 

estar preparados para segurar o leme”. E assim, “cada um de nós, de cientistas e médicos 

a políticos e até dramaturgos, tem de estar preparado para agarrar o leme de uma forma 

apropriada e realista – da nossa comunidade local até às esferas nacionais e 

internacionais28 (Brundtland, 2019, p.17) 

Neste sentido, investigar, medir, avaliar o resultado do trabalho dos promotores de “des-

envolvimento” afigura-se não só importante, como determinante para prosseguir o 

caminho correto desta viagem na senda por cidadãos e comunidades mais participadas, 

justas e sustentáveis. Atendendo a que as práticas de Teatro e Comunidade prosseguem 

estes fins, esta investigação teve como objetivo analisar quais os impactes, ao nível dos 

 
27 Henrik Ibsen (1828-1906) foi um dramaturgo norueguês e um dos criadores do teatro realista moderno. 
“En folkefiende” – “Um inimigo do povo”, de 1882, Ibsen coloca a cru, a colisão entre o indivíduo, 
pensador-livre e uma comunidade que, manipulada pelos poderes, prefere viver em mentira.  
28 Tradução própria a partir do original: Each of us, from scientists and doctors to politicians and even 
playwrights, needs to be prepared to take the helm in an appropriate and realistic way – from our local 
community to national and international levels.  
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conhecimentos, atitudes e comportamentos decorrentes da participação dos cidadãos nas 

atividades Oficina de Teatro de Serpa e “Ruptura”, promovidas pela companhia de teatro 

profissional Baal17, com sede em Serpa, no distrito de Beja. Os participantes 

reconheceram benefícios de várias ordens – de desenvolvimento pessoal, nomeadamente, 

aumento da confiança, da criatividade, e de bem-estar emocional; de relacionamento 

com o outro; de capacitação para a reflexão crítica e para a responsabilização sobre as 

suas decisões e ações; de aumento da consciência cidadã e da importância de participar 

na comunidade de forma ativa e consciente.  

Assim, e considerando aos objetivos específicos definidos para esta investigação, 

verificou-se: 

• A transferibilidade de competências adquiridas para outros campos da vida dos 

indivíduos, principalmente a nível profissional.  

• O aumento das capacidades de pensamento, de trabalho e comunicação com 

o outro e de aceitação e compreensão de perspetivas diferentes. 

• O desenvolvimento de identidade comunitária e o incremento da participação 

nas dinâmicas da comunidade. 

• O comprometimento para a participação ativa na busca de soluções para 

problemas que os participantes consideram prementes na sua comunidade. 

• Incremento da consciência cidadã, nomeadamente pela capacitação dos 

indivíduos para a reflexão crítica, pelo respeito pela alteridade e pelo aumento da 

consciência do papel que os participantes-cidadãos podem desempenhar 

individual e coletivamente no desenvolvimento da sua comunidade. 

Sendo este estudo enquadrado nos domínios do desenvolvimento comunitário e do 

empreendedorismo, espera-se que ele possa contribuir para o fomento de projetos de 

intervenção artística com e por comunidades, assim, como possa ajudá-los a ancorarem-

se nos princípios éticos que estes exigem; que possa ajudar outros atores no caminho do 

empoderamento dos cidadãos e das comunidades através da arte, coisa bem diferente da 

instrução de cidadãos e comunidades. Como diz Matarasso, “é a diferença entre o que 

aprendemos e o que nos ensinam” (2019, p.131). 

Se, como já se referiu “a ideia da participação do cidadão é um pouco como comer 

espinafres: em princípio ninguém é contra porque faz bem” (Sherry Arstein, 1969, cit. 

por Matarasso, 2019, p. 113), também se alertou para o facto de que as ações dos 

promotores dos projetos de intervenção afetam a vida daqueles com quem trabalham e, 
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nesse sentido, é determinante que sejam “servidos” os interesses dos participantes e não 

as conveniências dos promotores. 29  

Em jeito de conclusão pessoal, na condição de investigadora, promotora e participante 

das atividades em análise, gostaria de referir uma vez mais o quão desafiante, 

enriquecedor e, por que não dizê-lo, gratificante, foi realizar este estudo. Enquadrar 

atividades de criação artística realizadas com não-artistas no “chapéu” do 

desenvolvimento das comunidades é algo que a Baal17 tem vindo a reclamar há cerca de 

uma vintena de anos. Já se disse anteriormente, este estudo foi o primeiro realizado na e 

pela Baal17 com o objetivo de analisar impactes e comprovar a pertinência e validade da 

utilização do teatro como estratégia de intervenção social. Em boa hora o mestrado em 

Desenvolvimento Comunitário e Empreendedorismo foi o palco que o permitiu, 

incentivou e amparou.  

E porque de palcos falamos, longe dos holofotes do tabuado onde os participantes 

partilham com a comunidade a sua voz comum, este estudo foi muitas vezes um solo, 

carregado de dúvidas, de anseios e de contradições. Mas foi também, muitas vezes, uma 

coreografia conjunta, vivida da reflexão critica, responsável e responsabilizadora com os 

vários participantes do estudo.  

Houve muitos momentos que não couberam neste estudo, houve também a perceção de 

impactes que, apesar de não serem alvo de atenção neste documento, poderão, quem sabe, 

vir dar lugar a outro.  

Há, principalmente e em última instância, produção de conhecimento que poderá ajudar 

a Baal17 – Companhia de Teatro a ser um melhor “agricultor de des-envolvimento”.  

Bem sugestiva é, nesse sentido, a analogia de Rogério Roque Amaro (2004), que nos 

inspira com 

 
29 No artigo A Ladder of Citizen Participation (1969), Sherry Arnstein definiu aquilo a que chama de Eight 
Rungs on a Ladder of Citizen Participation. A escada dos oito nivéis de participação de Arnstein identifica 
oito níveis de participação, que correspondem a graus de poder do cidadão, agrupados em três categorias: 
poder do cidadão, concessão simbólica de poder e não participação. Matarasso (2019, pp:114-115) explica-
os da seguinte forma: 

a não-participação (Manipulação e Terapia) é utilizada com o objetivo de assegurar a aceitação 
pública de decisões já tomadas. A concessão simbólica de poder (Informação, Consulta e 
Pacificação), apresenta alguns níveis de diálogo, mas o poder de decisão e ação permanece com o 
governo ou a instituição. Só nos níveis relativos ao poder do cidadão (Parceria, Delegação de poder 
e Controle do cidadão) é que as pessoas têm controle parcial ou completo sobre o planeamento, 
implementação, gestão e financiamento dos programas que têm como intenção beneficiá-las. 
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a imagem da semente lançada à terra e ‘envolvida’ por esta, que vai realizar um 

processo esforçado de des-envolvimento, rompendo com os obstáculos (pedras, 

terra endurecida, ervas daninhas, etc.), até se libertar para o exterior, tornando-se 

planta, flor e/ou fruto, de acordo com as suas potencialidades, atingindo a sua 

realização nos centímetros ou metros que alcançar e nos gramas ou quilos que 

pesar (dimensões quantitativas), mas também na sua estética, aroma e sabor 

(dimensões qualitativas).  

O seu processo de des-envolvimento é sobretudo o resultado da sua própria força 

e potencialidades (autonomia e participação), embora possa ser ajudado pelo 

agricultor (o ‘animador de des-envolvimento’) (p. 66). 

Assim, conclui-se, tal como Matarasso, (2019a) que  

seria insensato pensar que os projetos de arte participativa podem resolver os 

desafios multidimensionais com que a sociedade hoje se confronta. Mas seria 

igualmente insensato ignorar o seu potencial no apoio à capacidade das pessoas 

para trabalharem em conjunto no sentido de encontrarem melhores ideias para o 

futuro (p.11).  
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Anexo I. Guião de entrevista aos participantes nas atividades OTS e 
projeto “Ruptura” 

GUIÃO DE ENTREVISTA 

 
A- Perfil biográfico 
Sexo  
Idade   
Estado Civil  
Naturalidade  
Local de residência  
Habilitações literárias  
Profissão  
Situação face ao emprego  

B. Relação com a Oficina de Teatro de Serpa e o projeto “Ruptura” 
1. Quando é que entrou para a Oficina de Teatro de Serpa? 
2. Já tinha desenvolvido algum tipo de atividade artística?  
3. Qual foi a sua motivação para entrada na Oficina de Teatro? 
4. E hoje, qual é a sua motivação? (artística, social, interpessoal, debater ideias, ter voz, 

construir uma voz comum, contribuir para uma comunidade/mundo melhor…) 
5. Como classificaria a sua contribuição para o desenvolvimento do projecto: 

contribuição artística, técnica, reflexiva, planeamento, execução. Sentiu-se como 
parte integrante do projeto? 

D. Consequências percebidas resultantes da participação  
a) Dimensão psicológica 

1. Admite que a sua participação contribuiu para o seu desenvolvimento pessoal? A 
que nível?  

2. (autoestima, desenvolvimento pessoal, confiança, criatividade, reflexividade, 
aquisição de competências) 

3. Sente que transferiu essas competências adquiridas para outras esferas da sua 
vida?  

b) Dimensão social e interpessoal  
1. Sente que a sua participação lhe forneceu uma maior capacidade para trabalhar 

com os outros? 
2. Como descreveria o processo de participação e decisão em grupo do projeto?  
3. Como definiria a sua relação pessoal com o grupo do projeto? 

c) Mudanças na consciência, compreensão e atitudes  
1. Sobre o que é para si este espetáculo “Ruptura”? Qual a problemática abordada 

que destacaria?  
2. Qual é para si a pertinência da dessa temática? 
3. Já tinha pensado sobre ela? Já o tinha feito em coletivo? Como é que foi fazê-lo 

coletivamente?  
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4. Como é que se sentiu em relação à compreensão e/ou aceitação de perspetivas 
diferentes da sua? 

5. Acha que este projeto contribuiu para a sua capacidade de a pensar criticamente? 
 
d) Comprometimento para a participação ativa na busca de soluções.  

1. Como é que se posiciona em relação à problemática, como parte do problema 
ou parte do problema e da solução? 
2. De que forma, através de que ações, é que considera que pode contribuir para a 
solução?  

            3. O que é preciso mudar de concreto na comunidade?  
            4. Como pretende contribuir?  
            5. De que forma o projeto o (a) ajudou nessa reflexão? 
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Anexo II. Guião de entrevista ao coordenador da Oficina de Teatro de 
Serpa (OTS) 

A. Dados biográficos e de relação profissional com a Baal17 
Idade 
Habilitações literárias 
Residência 
Na Baal17 desde 
Coordenador da Oficina da OTS desde  

B. Objetivos e funcionamento atual da OTS 
1. Quando e com que objetivos foi criada a OTS?  
2. Pode dizer-se que existem duas vertentes na OTS, uma iminentemente 

teatral/artística e da formação de públicos, e uma mais de intervenção na 
comunidade? 

3. Como é que que tem sido o processo de desenvolvimento da OTS?  
4. Como é que descreverias o grupo atual?  
5. Qual é para ti a motivação/motivações dos participantes para integrar a OT? 

C. Consequências percebidas na perspetiva do organizador 
a)  Impactes decorrentes da participação no projeto “Ruptura” 

1. Como é que avalias os impactes do projeto “Ruptura” ao nível do 
desenvolvimento pessoal dos participantes?  

2. Qual é para ti a relação entre este projeto e o desenvolvimento da consciência 
cidadã? 

3. Que impactes decorrentes da participação consideras que existiram a este nível 
nos participantes do projeto? 

4. Na perspetiva do organizador, esses impactes foram satisfatórios em termos dos 
objetivos definidos? Justifica. 

5. Consideras que a participação no projeto tem efeito positivo na atitude e 
proatividade em relação aos problemas da comunidade? Justifica.   

b) Comprometimento para a participação ativa na busca de soluções.  

1. De que forma os projetos de teatro e comunidade podem contribuir para o 
desenvolvimento comunitário? Que papel lhes atribuis na criação de uma 
comunidade mais sustentável, inclusiva e justa? 

2. Qual o papel que a OTS tem tido ao nível do desenvolvimento comunitário do 
território em que intervém? E que aspetos podem ou devem melhorar nesse papel, 
no futuro? 
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Anexo III. Guião de entrevista ao diretor artístico do projeto 
“Ruptura” 

A. Dados biográficos e de relação profissional com a Baal17 
Idade 
Habilitações literárias 
Residência 
Na Baal17 desde 
Diretor artístico da Baal17 desde 

B. Objetivos e processo de construção do projeto “Ruptura” 

1. Como é que surgiu o projeto “Ruptura”? 
2. Quais os objetivos do projeto dentro do programa Teatro, Educação e 

Comunidade da Baal17? 
3. Quais as problemáticas abordadas que destacarias e porquê essas temáticas? 
4. Porquê estas temáticas ao invés de, por exemplo, problemáticas mais “locais”? 
5. Como é que é descreverias o processo de criação de um objeto artístico que 

pretende, igualmente, a transformação individual e da comunidade? 
 

C. Consequências percebidas na perspetiva do organizador. 

a) Impactes decorrentes da participação no projeto “Ruptura”. 
1. Como é que avalias os impactes do projeto “Ruptura” ao nível do 

desenvolvimento pessoal dos participantes?  
2. Qual é para ti a relação entre este projeto e o desenvolvimento da consciência 

cidadã? 
3. Que impactes decorrentes da participação consideras que existiram a este nível 

nos participantes do projeto? 
4. Na perspetiva do organizador, esses impactes foram satisfatórios em termos dos 

objetivos definidos? Justifica. 
5. Consideras que a participação no projeto tem efeito positivo na atitude e 

proatividade em relação aos problemas da comunidade? Justifica.   
b) Comprometimento para a participação ativa na busca de soluções.  

1. De que forma os projetos de Teatro e Comunidade podem contribuir para o 
desenvolvimento comunitário? Que papel lhes atribuis na criação de uma 
comunidade mais sustentável, inclusiva e justa? 

2. Qual o papel que a Baal17 tem tido ao nível do desenvolvimento comunitário do 
território em que intervém? E que aspetos podem ou devem melhorar nesse papel, 
no futuro? 
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Anexo IV. Guião do questionário aos participantes nas atividades OTS 
e “Ruptura” 

 

Secção 1 – Título e Consentimento informado (Anexo VI) 

Teatro e comunidade como forma de “des-envolvimento” humano e social. 

Comprometimento para a participação ativa na busca de soluções. 

*resposta obrigatória 

Secção 2 - Caracterização individual 

Sexo * 

Marcar apenas uma oval. 

Feminino  

Masculino 

 Idade * 

Marcar apenas uma oval. 

- 30 anos 

30-40 anos 

40-50 anos 

Secção 3 - Experiência na Oficina de Teatro de Serpa e no projeto "Ruptura" 

1. Com a tua participação na OTS e no projeto “Ruptura”, o que mudou na tua interação 

com a comunidade onde vives? Dá exemplos concretos. * 

Secção 4 – Sobre a participação no futuro  

2. Como te vês, no futuro, a contribuir para o desenvolvimento da tua comunidade? * 

Marcar apenas uma oval. 

De forma muita ativa 

De forma razoavelmente ativa  

De forma nada ativa 
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2.1. Justifica a tua opinião. 

3. Qual o papel que para ti a participação na OTS e no projeto "Ruptura" tem nessa 

expetativa de possível contributo para o desenvolvimento da tua comunidade? * 

4. Qual a importância que dás a projetos de desenvolvimento da consciência cidadã 

através da arte em geral? * 

Marcar apenas uma oval. 

Muito importante  

Importante 

Nada importante 

4.1. Justifica a tua opinião. 

5. Qual a importância que dás a projetos de desenvolvimento da consciência cidadã 

através do teatro? * 

Marcar apenas uma oval. 

Muito importante  

Importante 

Nada importante 

 5.1. Justifica a tua opinião.  

6. Consideras continuar a participar em projetos de Teatro e Comunidade com a Baal17? 

* 

Marcar apenas uma oval. 

Sim  

Talvez  

Não 

7. Como é que te vês no futuro a contribuir para o desenvolvimento desses projetos? * 
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Anexo V. Consentimento informado entrevistas 
CONSENTIMENTO INFORMADO 

Objetivos: Explorar o conjunto de efeitos que a participação ativa e expressa na Oficina 
de Teatro de Serpa e no projeto “Ruptura” desencadeia nos indivíduos que nele participam 
e, assim: 
- Compreender os impactes individuais ao nível dos conhecimentos, atitudes e 
comportamentos; 
- Deduzir sobre o aumento de proatividade relativamente à participação na comunidade 
onde se inserem; 
- Investigar os efeitos decorrentes da participação em termos da consciência cidadã; 
Esta entrevista será aplicada no âmbito da investigação em curso do Mestrado em 
Desenvolvimento Comunitário e Empreendedorismo, do Instituto Politécnico de Beja 
(IPBeja), intitulada: Teatro e comunidade como forma de “des-envolvimento” humano e 
social – análise de impactes decorrentes da participação nas atividades Oficina de Teatro 
de Serpa e “Ruptura”.  
Nota: Agradecendo a sua colaboração, informo que os dados recolhidos serão 
apenas utilizados no âmbito do estudo em curso, garantindo-se total 
confidencialidade e anonimato (os entrevistados serão identificados apenas pelo 
perfil funcional e nunca pelo nome). 
Informa-se adicionalmente que a participação nesta investigação tem um carácter 
voluntário, pelo que pode negá-la ou decidir interromper a realização da entrevista, a 
qualquer momento, se assim o entender.  
Nos termos constantes do RGPD – Regulamento Geral sobre Proteção de Dados informa-
se ainda que: 

1) Os dados que irão ser recolhidos servirão apenas para os fins do estudo em curso, 
não sendo alvo de divulgação a mais ninguém ou entidade. 

2) No fim do estudo (junho de 2021), o registo áudio e vídeo da entrevista será 
destruído.  

3) O responsável pela recolha e tratamento dos dados é a mestranda Sandra Maria 
Dias Gonçalves Serra (aluno n.º 20590), contactável através do número de 
telefone 966 350 511 e do Email: serra.sandra@gmail.com.  

4) O estudo está a ser realizado sob a coordenação/supervisão da Professora Sandra 
Saúde (ssaude@ipbeja.pt) docente do IPBeja. 

5) Pode expor reclamação para o Encarregado da Proteção de Dados no IPBeja : 
epd@ipbeja.pt, se aplicável.  

6) Tendo tomado conhecimento sobre a informação acerca do estudo e os meus 
direitos no âmbito do RGPD, declaro que:  
 

____/____/202                             □ Aceito participar                □ Não aceito participar  

 

mailto:serra.sandra@gmail.com
mailto:ssaude@ipbeja.pt
mailto:epd@ipbeja.pt
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Anexo VI. Consentimento informado questionário  
Teatro e comunidade como forma de “des-envolvimento” humano e social. 

Comprometimento para a participação ativa na busca de soluções. 

Este questionário será aplicado no âmbito da investigação em curso do Mestrado em 

Desenvolvimento Comunitário e Empreendedorismo, do Instituto Politécnico de Beja 

(IPBeja), intitulada: Teatro e comunidade como forma de “des-envolvimento” humano e 

social – análise de impactes decorrentes da participação nas atividades Oficina de Teatro 

de Serpa e “Ruptura”.  

Nota: Agradecendo a sua colaboração, informo que os dados recolhidos serão apenas 

utilizados no âmbito do estudo em curso, garantindo-se total confidencialidade e 

anonimato (os inquiridos serão identificados apenas pelo perfil funcional e nunca pelo 

nome). 

Informa-se adicionalmente que a participação nesta investigação tem um carácter 

voluntário, pelo que pode negá-la.  

Nos termos constantes do RGPD – Regulamento Geral sobre Proteção de Dados informa-

se ainda que: 

1) Os dados que irão ser recolhidos servirão apenas para os fins do estudo em curso, 

não sendo alvo de divulgação a mais ninguém ou entidade. 

2) No fim do estudo (junho de 2021), o registo do questionário será destruído.  

3) O responsável pela recolha e tratamento dos dados é a mestranda Sandra Maria 

Dias Gonçalves Serra (aluno n.º 20590), contactável através do número de telefone 966 

350 511 e do Email: serra.sandra@gmail.com.  

4) O estudo está a ser realizado sob a coordenação/supervisão da Professora Sandra 

Saúde (ssaude@ipbeja.pt) docente do IPBeja. 

5) Pode expor reclamação para o Encarregado da Proteção de Dados no IPBeja : 

epd@ipbeja.pt, se aplicável.  

6) Tendo tomado conhecimento sobre a informação acerca do estudo e os meus 

direitos no âmbito do RGPD, declaro que: 

o Aceito participar  

o Não aceito participar  


