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Resumo 

Este trabalho é o resultado da investigação efetuada entre os anos de 2014 e 

2018 no âmbito do terceiro ciclo em Sociologia da Universidade do Porto. Consiste 

num estudo de caso da associação portuense Pele_Espaço de Contacto Social e Cultural. 

O objetivo geral foi analisar, através de uma perspetiva sociológica, como e em qual 

medida determinadas ações da sociedade civil de caráter cultural e artístico 

proporcionam alternativas às formas de exclusão e segregação social existentes no 

concelho do Porto. 

A partir do caso específico, analisaram-se as peculiaridades de projetos que 

associam práticas artísticas às intervenções sociais, levando em consideração as 

modalidades de implementação e os impactos e desafios que acompanham estas ações. 

Neste escrito, através da compreensão multidimensional da associação, articula-

se a complexidade do objeto com as reflexões e a revisão da literatura. Procura-se 

compreender o fenómeno das práticas artística e de inclusão social dialogando entre os 

níveis micro e macro, evitando uma análise isolada do objeto e colocando atenção 

acrescida à dimensão organizacional, social e da qualidade de vida (impactos) associada 

aos projetos. 

Inserido numa estratégia predominantemente qualitativa, este relato promoveu, 

discursivamente, a visão do andamento do trabalho abdutivo e foi reservada uma 

atenção específica à exposição do processo metodológico.  

De forma geral, a partir das reflexões e dos dados apresentados neste trabalho, 

discorreu-se acerca da validade e importância destas práticas artísticas associadas às 

intervenções sociais, numa lógica educativa e de formação dos serviços, mas também de 

liberdade, crescimento, satisfação pessoal e cidadania.  

Observou-se como as metodologias artísticas conseguem trabalhar com eficácia 

esferas em que os trabalhos sociais têm mais dificuldades, desde a motivação e a 

participação, até à promoção de relações de confiança pessoa-serviço. Foi apontado 

também como os projetos podem ajudar a trabalhar dimensões mais complexas e 

delicadas, além de trabalhar também as competências sociais e pessoais. 

Por outro lado, observou-se um aumento dos desafios, tais como o gerir do 

equilíbrio entre profissionalismo e informalidade, além de se evidenciar as armadilhas e 

os paradoxos destas mesmas práticas, não isentas dos riscos da indústria cultural, dos 

pressupostos estruturais e das assimetrias socioculturais dos envolvidos. 

 

Palavras-chave: Inclusão social; Práticas artísticas; Concelho do Porto; Pele_Espaço de 

Contacto Social e Cultural.  
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Abstract 

This work represents the result of the research undergone during the years 2014-

2018 in the 3rd Cycle of Sociology at the University of Porto. It consists in the case 

study of the association Pele_Espaço de Contacto Social e Cultural, based in Porto. The 

general aim is to analyze, from a sociological perspective, how and in what measure 

some specific cultural and artistic actions from the civil society provide alternatives to 

forms of social exclusion and segregation in the municipality of Porto. 

Starting from the specific case are therefore analyzed the peculiarities of projects 

that associate artistic practices with social interventions, focusing on the modalities of 

implementation, the impacts and the challenges of these actions.  

By means of multidimensional comprehension of the association, it is articulated 

the complexity of the object together with the reflections and the revision of the 

bibliography. It is attempted to understand the phenomenon of the artistic practices and 

social inclusion in the form of a dialogue between macro and micro levels, avoiding 

therefore an isolated analysis of the object, while instead focusing on the organizational 

and social dimensions as well as on the quality of life (impacts) associated with the 

projects. 

Set within a predominantly qualitative strategy, this research provides in a 

conversational way the vision of the progress of the abductive work, giving in the 

specific attention to the methodological process in the exposition.  

Generally, starting from the reflections and data presented, there is the aim to 

discuss about the validity and importance of the artistic practices associated with social 

interventions, in a logic that is bound to be both educational and of services creation, as 

well as about freedom, growth, personal satisfaction and citizenship.   

It is observed how artistic methodologies can work with efficiency in fields right 

where social services have more difficulties, having positive impact over several aspects 

such as from the motivation to participate to the promotion of the relationships of trust 

between people and services offered. The work of research explains how those projects 

can help to work better in more complex and delicate dimensions, on top of social and 

personal competencies.  

On the other hand, it is observed an increase of the challenges, such as the 

management of the equilibrium between professionalism and informality, along with 

exposing pitfalls and paradoxes of these practices that are not exempt from the risks 

deriving from the cultural industry, from the structural assumptions and from 

sociocultural asymmetries of those involved.   

Keywords: Social inclusion; Artistic practices; Porto municipality; Pele_Social and 

Cultural Space of Contact.  
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Introdução 

Este trabalho é fruto da investigação efetuada entre os anos de 2014 e 2018 no 

âmbito do terceiro ciclo em Sociologia da Universidade do Porto. Mais especificamente, 

consiste num estudo de caso que se concretizou na investigação da associação portuense 

Pele_Espaço de Contacto Social e Cultural. O objetivo geral deste trabalho foi analisar, 

através de uma perspetiva sociológica, como e em qual medida determinadas ações da 

sociedade civil de caráter cultural e artístico proporcionam alternativas às formas de 

exclusão e segregação social existentes no concelho do Porto. Através da compreensão 

multidimensional da associação, analisaram-se as peculiaridades de projetos que 

associam práticas artísticas às intervenções sociais. 

O uso de práticas culturais e artísticas em âmbitos de intervenção social constitui 

hoje um fenómeno em expansão a nível internacional, europeu e também no caso 

específico de Portugal, país em que se insere o estudo de caso examinado.  

A natureza específica da associação PELE, que assume na criação artística uma 

ferramenta essencial para a coesão social e territorial, levou ao debate sobre o recurso às 

práticas artísticas e culturais como forma de revitalização da participação democrática e 

do combate à exclusão social (Pinto, 1994).  

Conforme aprofundado e fundamentado no terceiro capítulo, nas últimas 

décadas os debates sobre a democratização da cultura e a democracia cultural, 

intervenções pela arte pública e a associação entre património cultural e o 

desenvolvimento local ampliaram a discussão acerca das práticas artísticas associadas às 

políticas sociais. Nesta mesma direção encontram-se os incentivos das políticas 

comunitárias e da UNESCO que trouxeram uma maior centralidade à discussão e 

análise do papel das instituições culturais enquanto atores protagonistas do contraste à 

exclusão social. 

O presente texto está organizado em 6 capítulos que dialogam entre si e que 

promovem uma integração contínua entre os quadros teóricos e o objeto analisado. Ao 

longo do texto, busca-se respeitar o andamento do processo investigativo e fazem-se 



 

19 

ligações entre os materiais produzidos e recolhidos ao longo dos anos, trazidos 

esquematicamente nos anexos, e as diversas partes desta investigação.  

O primeiro capítulo conjuga informações centrais para situar o leitor e apresenta 

uma visão geral dos pressupostos do estudo. Abre-se com uma breve apresentação da 

trajetória individual da investigadora, italiana socializada com o português do Brasil e 

com formação académica e profissional internacional. Após esta breve explanação, que 

enfatiza as experiências pregressas que influenciaram no processo de pesquisa e de 

análise do presente trabalho, descreve-se a fase exploratória da investigação que 

culminou com a escolha e a delimitação do objeto de estudo. 

A seguir, reserva-se um espaço específico à introdução do objeto empírico que 

se move principalmente a partir da pesquisa documental e de uma análise diacrónica do 

trabalho da associação. Descreve-se brevemente a formação da associação Pele_Espaço 

de Contacto Social e Cultural, a tipologia de seus trabalhos e os projetos implementados 

nos primeiros 10 anos de atividades.  

Encerra o primeiro capítulo a terceira sessão, que descreve o processo 

metodológico, evidenciando os pressupostos que orientaram os movimentos realizados 

durante o percurso desta investigação. Descrevem-se as escolhas metodológicas, 

identifica-se o objeto de estudo, o problema, a pergunta de partida e os objetivos da 

investigação, imprescindíveis para o enquadramento do projeto. Também, se explora a 

fundamentação da metodologia deste estudo com a descrição dos métodos, das técnicas, 

dos instrumentos e dos procedimentos utilizados para a recolha de dados e a sua 

subsequente interpretação.  

O segundo capítulo propõe uma descrição das especificidades das sociedades 

contemporâneas apontadas por sociólogos e foca nas questões que mais importam para a 

discussão do objeto de estudo e consoante os objetivos desta investigação. Salientam-se 

algumas especificidades da sociedade portuguesa e afunila-se para a realidade territorial 

específica do concelho do Porto. Ao longo da primeira parte do capítulo, a partir de um 

olhar mais macro, e trazendo reflexões que tocam transversalmente as sociedades 

ocidentais atuais, propõe-se um apanhado geral da configuração histórica da segurança 
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social, apresentam-se brevemente a formação e as caraterísticas dos Estados 

Providência (ou welfare states) e problematizam-se alguns desafios das sociedades 

complexas ocidentais contemporâneas.  

Em seguida, faz-se uma análise da associação enquanto tipologia organizativa 

inserida no ambiente, propondo uma visão integrada das partes que a compõem. 

Apresenta-se a sua estrutura organizativa associada à trajetória da associação, à cultura 

organizativa e ao retículo interorganizacional. Enquadra-se, assim, a experiência 

associativa da Pele_Espaço de Contacto Social e Cultural e levantam-se questões 

fundamentadas que evidenciam a atualidade e a importância de exercícios investigativos 

que possuem como objeto a compreensão das ações da sociedade civil de caráter 

cultural e artístico associadas às intervenções sociais. 

Diretamente ligado às especificidades do estudo de caso em exame e em diálogo 

com as peculiaridades das ações implementadas pela Pele_Espaço de Contacto Social e 

Cultural, o terceiro capítulo problematiza questões teóricas específicas que dizem 

respeito ao uso de práticas culturais e artísticas em âmbitos de intervenção social, 

afunilando na experiência teatral. Na primeira parte do capítulo, apresenta-se uma 

exposição acerca da complexidade de experiências teatrais que ao longo das décadas, 

por oposição ou associação, criaram as bases para a formação e o andamento dos 

movimentos artísticos em estudo. Sucessivamente, restringe-se e atualiza-se a 

discussão, levando em consideração experiências recentes e significativas em Portugal. 

A partir das especificidades do objeto de estudo e com um olhar mais específico para a 

literatura portuguesa recente, foca-se nas experiências do teatro do oprimido e do teatro 

comunitário. 

Os capítulos 4, 5 e 6 aprofundam as questões que surgiram a partir do trabalho 

de investigação e buscam responder aos objetivos da investigação de forma mais 

centrada.  

O quarto capítulo expõe as caraterizações dos participantes dos projetos da 

Pele_Espaço de Contacto Social e Cultural a partir dos dados recolhidos através do IQ 

aplicado junto aos interessados. Consoante os objetivos da investigação, foi colocada 
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particular atenção no estudo das peculiaridades dos participantes das atividades. Foi 

proposta uma caraterização dos grupos envolvidos a partir de um levantamento 

sociologicamente orientado para as caraterísticas sociodemográficas. Em seguida, 

analisam-se também algumas dinâmicas interrelacionais a partir das interações 

observadas internamente ao(s) grupo(s) dos participantes atores da associação. 

O quinto capítulo foca-se na rede da associação, promovendo uma compreensão 

das relações de parceria interinstitucionais que envolvem os projetos artísticos 

promovidos e implementados pela associação Pele_Espaço de Contacto Social e 

Cultural. Ao cruzar diferentes pontos de vista, que levam em consideração quer os 

discursos dos parceiros, quer os dos fundadores da associação, apresentam-se as 

motivações que levaram a implementar projetos artísticos associados às intervenções 

sociais, os seus pontos de força e as suas fragilidades.  

Encerra o presente elaborado o sexto capítulo que propõe uma análise das 

especificidades de projetos artísticos associados às intervenções sociais. Inicialmente, 

propõe-se um resumo integrado das caraterísticas principais que surgiram ao investigar 

a associação Pele_Espaço de Contacto Social e Cultural. Em seguida, levam-se em 

consideração as questões apontadas pelos parceiros, pelos fundadores da mesma, pelos 

participantes atores dos projetos e pelos representantes de grupos teatrais mais estáveis 

que surgiram através deles.  

A partir da análise horizontal dos discursos, investigam-se as representações 

sociais dos atores sobre as dinâmicas artísticas integradas num desenho de inclusão 

social. No específico, apresentam-se as categorias criadas acerca de 4 grandes 

dimensões que foram identificadas sobre as especificidades das atividades artísticas 

associadas às intervenções sociais: 1) os impactos nos participantes a nível individual; 

2) os impactos nos participantes a nível relacional, de grupo; 3) os impactos na 

comunidade e no território; 4) os impactos nos parceiros e nas instituições pertencentes.  

No decorrer deste trabalho apresenta-se, portanto, uma visão multidimensional 

da associação portuense e sem fins lucrativos Pele_ Espaço de Contacto Social e 

Cultural. Um estudo de caso que procura compreender o fenómeno das práticas 
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artísticas e de inclusão social dialogando entre os níveis micro e macro, evitando uma 

análise isolada do objeto e colocando atenção acrescida à dimensão organizacional, 

social e da qualidade de vida (impactos) associada aos projetos.  
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Capítulo 1 - Apresentação do ponto de partida: a 

(re)formulação de um objeto de estudo 

 

1.1. A fase exploratória e a delimitação do objeto de estudo 

Este trabalho é fruto da investigação efetuada entre o ano de 2014 e o ano de 

2018 no âmbito do terceiro ciclo em Sociologia da Universidade do Porto e, também, 

insere-se num caminho pessoal ao longo do qual as ideias formaram-se e modificaram-

se, assentes nos conhecimentos teóricos e à luz das experiências pessoais, de formação e 

profissionais. 

Como será aprofundado no subtópico 1.3, que apresenta as escolhas 

metodológicas desta investigação, assume-se a importância do papel do pesquisador e 

dos seus atributos pessoais perante o trabalho investigativo em Sociologia, 

principalmente relevantes no âmbito de um enquadramento metodológico qualitativo 

(Costa, 2007; Pyett, 2003). Considera-se a relevância dos quadros pessoais, 

profissionais e científicos do investigador nos quais se inscreve a capacidade 

imaginativa para a leitura do social. Neste sentido, torna-se pertinente, também, uma 

explanação da trajetória individual, enfatizando as experiências pregressas que 

influenciaram durante o processo de pesquisa e de análise. 

 No que diz respeito ao que mais interessa do ponto de vista científico para este 

trabalho, permitindo assim compreender as origens das inquietações que moveram a 

presente investigação, evidenciam-se os trabalhos realizados para a conclusão do 

primeiro1 e do segundo2 ciclo de formação académica e que foram fundamentais 

também para o direcionamento do presente estudo.  

O primeiro foi um estudo de caso que investigou uma experiência de grupo 

italiana, na cidade de Bolonha. Movendo-se a partir do conceito de capital social 

                                                             
1 Licenciatura em Serviço Social pela Faculdade de Ciências Políticas da Universidade de Bolonha 

(UNIBO). 

2 Mestrado em Serviço Social e Políticas Sociais pela Faculdade de Ciências Políticas da Universidade de 

Bolonha (UNIBO). 
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conforme a perspetiva do sociólogo italiano Pierpaolo Donati, referindo às redes sociais 

de carácter associativo e que implica formas de confiança, gratuidade, reciprocidade e 

cooperação (2005; 2007), analisaram-se as proximidades e distâncias entre as relações 

familiares e as relações interpessoais dos componentes do grupo estudado.  

No trabalho intitulado “Il Gruppo delle Famiglie Migliaccio: costruttore e 

fruitore di capitale sociale”, a partir dos pontos de vista dos interessados e da análise de 

documentos, analisou-se a criação, o desenvolvimento, a história, as caraterísticas 

identificadoras e a organização do grupo, além das relações, inter-geracionais, que o 

constituíam. Identificou-se que o grupo Migliaccio, definido nas análises finais do 

trabalho como família de eleição (Serafino, 2008), constituía-se por laços afetivos que 

apresentavam algumas caraterísticas peculiares das relações familiares e podia ser 

enquadrado nas quatro dimensões analíticas da abordagem relacional de capital social 

proposto por Donati (2007): instrumentos, finalidades, normatividade e valores das 

relações que constituem o capital social.  

O segundo trabalho mencionado moveu-se a partir da experiência de 12 meses 

de Serviço Civil Nacional Italiano no Exterior3, efetuado na cidade de Duque de Caxias, 

situada na periferia da Região Metropolitana do Rio de Janeiro4, Brasil. Após esta 

intensa vivência e trabalho social e educativo desenvolvido em contextos de extrema 

vulnerabilidade e dentro dos objetivos de um mestrado em Serviço Social e Políticas 

Públicas, foi desenvolvida uma investigação acerca da situação da população adulta em 

                                                             
3 O Serviço Civil Nacional Italiano foi instituído pela lei italiana 64/01 e enquadrava-se inicialmente 

como alternativa ao serviço militar obrigatório. Desde a suspensão do serviço militar obrigatório, em 

2005, o serviço civil também se tornou voluntário, podendo ser efetuado por pessoas de ambos os sexos 

no território italiano ou no exterior. Maiores informações disponíveis em 

http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/servizio-civile-nazionale/scn-allestero/ Acesso em 15/08/2016. 

4 Também conhecida como Grande Rio, a Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ) foi instituída 
em 1974 pela Lei Complementar Federal do Brasil 20/74. Hoje a RMRJ é composta, conforme a Lei 

Complementar n°133 de 2009, por 19 Municípios: Rio de Janeiro, Belford Roxo, Duque de Caxias, 

Guapimirim, Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Magé, Maricá, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, 

Paracambi, Queimados, São Gonçalo, São João de Meriti, Seropédica e Tanguá. Entre eles, contam-se 

sete Municípios de grandes dimensões, com uma população entre acerca de quinhentos mil e um milhão 

de habitantes (IBGE, 2010). Mesmo os de grandes dimensões, que possuem centros urbanos próprios, são 

fortemente dependentes economicamente, culturalmente e estruturalmente pela cidade do Rio de Janeiro 

que conta aproximadamente 6.300.000 habitantes (IBGE, 2010). No conjunto, conforme o censo de 2010, 

a RMRJ conta com aproximadamente 12 milhões de habitantes (IBGE, 2010). 

http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/servizio-civile-nazionale/scn-allestero/
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situação de sem abrigo5 no centro da cidade do Rio de Janeiro e a sua relação com os 

serviços sociais do território, procurando entender o andamento dos percursos 

individuais nos serviços e a relação entre as pessoas, os espaços urbanos e os serviços 

(Serafino, 2012a; 2012b).  

A partir da observação de um fenómeno de isolamento social que se insere num 

processo multidimensional que envolve as esferas materiais, relacionais, culturais, 

políticas e simbólicas, como o que o sociólogo francês Robert Castel chama de 

desafiliacíon (2009), e que se pode materializar numa das formas extremas de exclusão 

social, colocam-se questões sobre a importância de estratégias integradas que 

considerem a dimensão económica, mas também a dimensão simbólica e sociocultural, 

promovendo o debate sobre a complexidade dos processos de exclusão e a  

compreensão necessária para a formação e o desenvolvimento de estratégias de ação 

(Alves & Escorel, 2012). 

A discussão sociológica sobre a temática da exclusão social como processo que 

envolve múltiplos segmentos populacionais (Paugam, 1996; Castel, 2009) ganha 

centralidade num contexto de novos riscos e desafios contemporâneos (Beck, 2000; 

Giddens, 1991). Conforme Paugam (1996), a exclusão social torna-se fator 

determinante para explicar as problemáticas da sociedade. Essa noção transversal, 

apesar das críticas que lhe foram levantadas6, permite indagar as vulnerabilidades e os 

riscos das sociedades atuais, interpretar os desafios do mercado de trabalho, o 

enfraquecimento dos laços sociais e a afirmação de novos riscos de marginalização. 

Focando no seu caráter processual, multidimensional e relacional, o termo exclusão 

social considera diacronicamente as fragmentações dos laços entre os indivíduos, a 

sociedade e o Estado, que envolvem múltiplos segmentos populacionais (Paugam, 

1996), e abre o leque das dimensões de análise das dinâmicas que a caracterizam: “a 

                                                             
5 Na variante brasileira da língua portuguesa: população em situação de rua. 

6 Foram levantadas algumas críticas ao termo em relação à sua visão dicotômica da sociedade, ao seu uso 

abusivo, à imprecisão como categoria analítica, à anulação da dimensão política do problema e a perda de 

estatuto de grupo dos excluídos (Alves & Escorel, 2012). Apesar destas observações, consideramos, em 

consonância com Alves & Escorel (2012), a pertinência do termo que assume, ainda hoje, a complexidade 

das expressões da questão social num contexto de novos riscos e desafios contemporâneos (Beck, 2000). 

Estas questões serão aprofundadas no capítulo 2.1. 
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exclusão social não se caracteriza apenas pela intensa privação material, mas 

principalmente pela desqualificação do indivíduo enquanto cidadão e ser humano, e pela 

ausência de seu lugar social” (Dantas, 2007, p. 26). 

No âmbito desta investigação, efetuou-se uma análise descritiva do 

funcionamento dos serviços sociais no centro da cidade do Rio de Janeiro, identificando 

a estruturação da rede, as modalidades de acesso e os percursos das pessoas na mesma 

(Serafino, 2014). Debateu-se sobre a intersetorialidade7 dos serviços assim como a 

integração de respostas concertadas que envolvam múltiplas esferas da vida como a 

esfera das necessidades básicas, laboral, psíquica, relacional e da área da saúde como 

atitudes necessárias perante a multidimensionalidade que um fenómeno complexo como 

a exclusão social extrema da população em situação de sem abrigo levanta (Serafino & 

Luz, 2015).  

Ao longo da investigação evidenciou-se, portanto, consoante também a 

observação e o estudo de boas práticas, que resultavam do engajamento pessoal de 

profissionais específicos, a importância de um trabalho humano e envolvente na esfera 

social e afetiva em paralelo e complementar às ações dos serviços sociais.  

Na rede dos serviços foram encontradas experiências que proporcionavam a 

criação de grupos informais que desenvolviam atividades culturais, de apoio e escuta ou 

de sensibilização da sociedade, passando por rodas de conversas, visitas à cidade e aos 

seus pontos estratégicos escolhidos pela população em situação de sem abrigo e também 

pela escrita de um jornal com o auxílio dos técnicos que, em todos os casos 

encontrados, tinham um papel determinante na realização das atividades. Porém, este 

tipo de atividades não era contemplado a nível institucional e não se enquadrava numa 

organização formal, tornando-se, assim, subjacente à boa vontade e pró-atividade dos 

técnicos a título individual (Serafino, 2012a; 2012b). 

                                                             
7 Destacada como estratégia fundamental para enfrentar problemas estruturais das sociedades atuais e 

para garantir os direitos de cidadania (Akerman et al., 2014; Monnerat & Souza, 2011), a 

intersetorialidade consiste na gestão de ações políticas, articuladas entre diferentes órgãos, para atuar 

estrategicamente em contextos sociais específicos: “Assim, a intersetorialidade deve ser entendida como 

modos de realizar serviços, articulando saberes e fazeres, em todas as dimensões da gestão, seja no 

planejamento, na implementação ou na avaliação.” (Serafino & Luz, 2015, p.78). 
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A partir do estudo evidenciou-se também a existência do cruzamento das ações 

de apoio assistencial da Secretaria de Assistência Social com as ações coercitivas da 

Secretaria de Ordem Pública (Serafino, 2014; Serafino & Luz, 2105) e a existência de 

estratégias arquitetónicas de redefinição urbanas que obedecem aos paradigmas da 

exclusão e da segregação (Serafino, 2015).  

Decorrente das duas experiências académicas acima expostas e das 

considerações finais de cada trabalho, algumas novas linhas de pesquisa abriram-se e 

foram maturadas e reorganizadas ao longo do primeiro ano do terceiro ciclo em 

Sociologia. Num andamento de diálogo entre os estudos e as realidades deparadas, 

iniciou-se um exercício de abdução que proporcionou um vaivém entre os quadros 

teóricos e as incursões no terreno (Azevedo, 2007; 2014) e que acabou por acompanhar 

toda a presente investigação.  

A partir das considerações das investigações aqui brevemente apresentadas, e à 

luz das teorias sociológicas estudadas para os referidos trabalhos, refletiu-se sobre a 

possibilidade de estudar cientificamente experiências que trabalhassem temáticas e 

aspectos de exclusão, ou melhor, de inclusão social, a partir de experiências 

comunitárias. Acompanhada ao processo do primeiro ano académico do terceiro ciclo, 

em constante dialogo com a reflexão teórica, iniciou-se uma primeira abordagem ao 

terreno.  

A partir das palavras-chave de sociedade civil e território foi inicialmente 

proposto refletir sobre a relação entre a sociedade civil e a inclusão social. Esta fase de 

pesquisa, que hoje pode-se definir exploratória8, visou conhecer as formas da ação 

coletiva e o associativismo emergente com enraizamento territorial e com um trabalho 

na e com a comunidade do concelho do Porto9. Selecionou-se o campo de estudo num 

território urbano específico por considerar o concelho como possível espaço de 

concentração de dinâmicas contemporâneas.  

                                                             
8 Para uma visão diacrónica do processo investigativo ver o cronograma da mesma anexado (anexo 1). 

9 Conforme os dados oriundos do censo 2011, o concelho do Porto contava com 237.591 habitantes. Está 

inserido na Área Metropolitana do Porto (AMP), situada na região norte do país, que compreende 17 

concelhos e que, na altura do censo, contava 1.759.524 habitantes (Pordata, 2015). 
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De uma forma geral, conforme salientam as teorias do urbanismo (Castells, 

1983; Harvey, 2013; Wacquant, 1997; 2010), e conforme aprofundado no capítulo 2.1 

do presente escrito, o contexto urbano, alvo de novos e rápidos processos de 

transformação social, cultural e económicos, é onde se detectam as características mais 

amplas do desenvolvimento do capitalismo industrial. As metrópoles contemporâneas 

tornam-se objeto de novas representações nas ciências sociais, nos meios de 

comunicação e nos projetos políticos: lugares privilegiados de observação dos traços 

principais da globalização.  

O direcionamento territorial desta investigação foi, portanto, pensado à luz dos 

estudos de sociologia urbana que evidenciam como os centros urbanos tornam-se 

espaços de encontros, confrontos e afirmação multicultural em que se manifestam novas 

problemáticas contemporâneas e também possíveis soluções e modalidade de 

enfrentamento das mesmas. O facto de poderem ser considerados âmbitos privilegiados 

de experimentação e surgimento de experiências positivas foi uma caraterística que 

permitiu direcionar a escolha de primeira mão, aduzindo à existência de uma boa 

probabilidade de encontrar casos interessantes em linha com os pressupostos e os 

objetivos da investigação.  

No caso específico foi escolhido o concelho do Porto por questões ligadas à 

centralidade das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto no panorama português, 

considerados os grandes centralizadores de recursos e habitantes, conforme apontado, 

também, pelo Instituto Nacional de Estátistica (INE): 

A leitura da distribuição da população residente pelas NUTS III permite 

observar que, de acordo com as estimativas da população residente de 2016 […] 

nas Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto residia cerca de 44,0% da 

população do país.[…] A análise da população residente nas cidades 

portuguesas, em geral cidades de média dimensão, evidencia disparidades na 

distribuição e na dimensão populacional das mesmas, sendo que apenas duas - as 

cidades de Lisboa e do Porto – concentravam mais de 200 mil habitantes, num 

total de sete cidades com mais de 100 mil indivíduos: acrescem às duas 

anteriores e por ordem decrescente do seu efetivo populacional, a cidade de Vila 

Nova de Gaia (na AMP), da Amadora (na AML), […] A representação das 

cidades estatísticas portuguesas salienta ainda a tendência de concentração da 

população nos territórios metropolitanos de Lisboa e Porto, bem como a 

existência de outras cidades de grande dimensão para além de Lisboa e Porto e 
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que resultam do processo de suburbanização centrado nestas duas cidades e que 

se expande a áreas urbanas periféricas.” (INE, 2017, pp.48-50) 

A delimitação espacial também foi conexa a questões logísticas ligadas à 

viabilidade operacional de uma pesquisa qualitativa intensiva, que exige uma presença 

do investigador continuada no terreno por períodos de tempo médio e/ou longos, neste 

caso, como será aprofundado em seguida, de alguns anos.  

Portanto, após ter definido os limites territoriais, no intuito de conhecer o terreno 

e selecionar os casos relevantes, tornou-se fundamental e necessário ter uma noção geral 

das ações da sociedade civil presentes no contexto urbano do concelho do Porto. Esta 

necessidade tornou-se ainda mais central considerando a pouca familiaridade que se 

tinha com o contexto português em geral e do Porto em particular, ligada à trajetória de 

vida pessoal. Procurou-se, portanto, identificar lugares de agregação comunitária e de 

produção política, que promoviam uma estratégia de inclusão e contrastavam as formas 

de discriminação e segregação.  

Neste primeiro momento de negociação e acesso ao campo visou-se conhecer o 

terreno e identificar as associações ou outras coletividades presentes no território que 

desenvolvessem projetos com e a favor da população que se encontra em situações de 

vulnerabilidade social, exclusão social e marginalidade urbana10 com trabalho 

permanente através de ações sistemáticas.  

O objetivo foi o de procurar o máximo de informações possíveis sobre o maior 

número de espaços e grupos no concelho, portanto, foram inseridos na recolha espaços 

muito diferentes entre si, sob vários aspetos. A lista criada não tinha a pretensão de ser 

exaustiva, mas somente a de oferecer um leque suficientemente alargado de 

possibilidades de escolha, possibilitando assim encontrar a melhor opção possível de 

um estudo de caso único11 perante os objetivos da investigação. 

                                                             
10 Os conceitos aqui mencionados são tratados de forma mais aprofundada no capítulo teórico 2.1 

11 A metodologia geral desta investigação pode ser considerada a do estudo de caso único, investigação 

sobre um determinado fenómeno situado no seu contexto (Yin, 2009), neste caso, a associação PELE. 

Sobre este tema remete-se também às secções 1.2 e 1.3 do presente capítulo.  
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A estratégia metodológica desta primeira fase foi, portanto, de tipo intensivo 

pela sua natureza exploratória. Especificamente, previu a aproximação ao campo de 

estudo empírico por meio de: a) observação (não)participante, individual e estruturada, 

acompanhada pelo registo de notas no diário de campo12 organizadas cronologicamente, 

efetuada nos horários de abertura ao público dos espaços conhecidos e que visou 

compreender a composição do espaço, a acessibilidade, os atores, as atividades 

implementadas; b) entrevistas individuais semiestruturadas com informantes 

privilegiados (sócios fundadores, investigadores ou outras pessoas com conhecimento 

de causa) que visaram o preenchimento da ficha do espaço13, a obtenção de informações 

de outros lugares e outros interlocutores, seguindo os pressupostos da técnica da bola de 

neve ou snowball (Baldin & Munhoz, 2011), e a criação de laços de confiança entre os 

interlocutores e o pesquisador, fundamental para o bom andamento da pesquisa; c) 

análise de documentos como panfletos, sites, estatutos das associações que ajudou na 

compreensão da natureza dos grupos, no conhecimento de seus históricos e das 

atividades efetuadas. 

Entre março e setembro de 2014 foram efetuadas 11 entrevistas com informantes 

privilegiados gravadas em suporte áudio, análise de documentos recolhidos no terreno, 

encontros e conversas informais e observação de espaços existentes registados no diário 

de campo. As entrevistas e a presença do investigador no terreno visaram também 

estreitar laços de confiança entre o investigador e os outros atores envolvidos, 

aproximação ao campo de estudo fundamental para a pesquisa etnográfica no terreno. 

A análise da informação recolhida resultou na criação de uma lista de 43 

coletivos diferentes por tipologias, áreas de ação, históricos, filiações ideológicas e 

atividades desenvolvidas. A lista foi revista diversas vezes e muitos grupos inicialmente 

inseridos foram retirados. Em certos casos os coletivos encontrados, principalmente na 

modalidade on-line, mas também pela passagem de informações orais, resultaram já 

                                                             
12 No diário de campo foi registado o andamento da fase exploratória e as observações efetuadas, mas 
também foram escritas notas sobre as escolhas metodológicas e questões teóricas que a observação 

levantava. Neste dialogo que a reflexão in progress e ex post dos dados recolhidos evidencia, manifesta-

se a simultaneidade da ida para o terreno e do (re)enquadramento teórico que carateriza o andamento 

desta investigação. 

13 Ver anexo 2. 



 

31 

extintos após uma triangulação com as observações diretas. Noutros casos, os grupos 

identificados não estavam sediados e não tinham atividades no concelho do Porto, 

parâmetro escolhido a priori, mas sim na AMP e, portanto, não foram contabilizados.  

Mantiveram-se na lista todos os grupos da sociedade civil encontrados que 

tivessem uma sede ou um espaço regular de encontro, que tivessem atividades concretas 

a favor da coletividade e que promovessem ações em prol da inclusão e participação 

ativa. Podiam trabalhar a partir de diferentes linguagens, mas era central terem projetos 

ativos em âmbito social e que não fossem diretamente ligados ao Estado. 

A grande variedade das tipologias dos coletivos não permitiu identificar um 

critério único de agrupamento das experiências, também diferentes pelos graus de 

institucionalização e autonomia, mas, como foi já apontado, não era este o objetivo da 

investigação. Porém, para descrever o panorama pelo qual foi movida a escolha e para 

apresentar, mesmo que de forma muito resumida, os resultados da exploração, mostra-se 

uma visão espacial dos 43 grupos14 identificados no concelho do Porto, onde nota-se a 

distribuição dos mesmos em diferentes zonas do território, com maior concentração no 

centro da cidade.  

Por questões éticas e considerando o não comprometimento no entendimento 

dos dados apresentados, escolheu-se manter o anonimato dos grupos, identificados por 

numeração progressiva consoante o andamento diacrónico da pesquisa, também por não 

existir em muitos casos uma autorização explícita no uso das denominações reais. 

 

                                                             
14 Pela grande diversidade e heterogeneidade da amostra, decidiu-se utilizar o termo genérico de grupo 

para identificar estas coletividades da sociedade civil. 
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Ilustração 1 – A visão espacial dos grupos identificados ao longo da fase exploratória.  

 

Fonte: Elaboração própria em googlemaps a partir da informação recolhida através da técnica da bola de 

neve. Última atualização efetuada no dia 13 de novembro de 2017. 

Em seguida, apresenta-se uma lista na qual se indicam o ano de início das 

atividades e da criação dos grupos, as suas formas jurídicas e as áreas de atuação. Nas 

primeiras quatro colunas da tabela seguinte, da esquerda para direita, apresenta-se o 

movimento efetuado a partir da técnica de bola de neve. Segundo um percurso de 

passagem de informação, partiu-se, na primeira coluna à esquerda, dos informantes 

privilegiados, no total 5.  

Obter dados por diferentes informantes iniciais foi uma escolha efetuada no 

intuito de recolher um material de análise bastante heterogéneo, evitando concentrar-se 

num único informante inicial e, consequentemente, em uma limitada tipologia de 

grupos, possível risco decorrente do uso desta técnica (Baldin & Munhoz, 2011). Como 

informantes privilegiados iniciais escolheram-se pessoas situadas num contexto de 

observação privilegiada, como sociólogos estudiosos do contexto urbano portuense ou 

pessoas ativamente participativas em grupos da sociedade civil do concelho. 
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Tabela 1 – Lista dos grupos identificados ao longo da fase exploratória 

→ Visão do andamento do processo da bola de neve →      

→ →                         → →                         →   →   Outra área de 
atuação (quando 
fundamental aos 
fins de descrever 
o grupo) 

 

Informantes 
privilegiados 

Grupos 
apontados pelos 
informantes 

Grupos que 
surgiram 
decorrente do 
conhecimento de 
outros (1) 

Grupos que 
surgiram 
decorrente do 
conhecimento de 
outros (2) 

Tipologia 
(forma 
jurídica) 

Área de 
atuação 
principal 

Ano de 
criação 

Ativista   

sexo feminino  

anos 25 

Grupo 1   Coletivo 
informal  

Militância 
política 

Cultura e artes 2006 

  Grupo 2  Associação   Ambiente Educação 1980 

  Grupo 3  Associação  Militância 
política 

- -- 

Ativista 

sexo feminino 
anos 21  

Grupo 4   Associação  Militância 
política 

Cultura e artes 2010 

 Grupo 5   Associação  Ambiente Cultura e artes 2008 

  Grupo 6  Associação  

 

Cultura e 
artes 

- 2013 

  Grupo 7  Associação  Cultura e 
artes 

- 2011 

   Grupo 8 IPSS  Saúde  Cultura e artes 1994 

  Grupo 9  Associação Cultura e 
artes 

- 2012 

  Grupo 10  Coletivo 
informal 

Educação - 2013 

  Grupo 11  Associação Ambiente Educação 2011 

   Grupo 12 Coletivo 
informal 

Ambiente - 2014 

   Grupo 13 Coletivo 
informal 

Ambiente - 2013 

   Grupo 14 Coletivo 
informal 

Habitação Ambiente 2012 

   Grupo 15 Rede  Múltiplas 
áreas 

- 2010 

  Grupo 16  Associação  Habitação Ambiente  2006 

  Grupo 17  Coletivo 
informal 

Cultura e 
artes 

 2010 

Sociólogo  

sexo masculino 
anos 29 

Grupo 18   Associação Anti-racismo Migrantes 1990 

  Grupo 19  ONG Migrantes - 1994 

  Grupo 20  Associação  Migrantes - 2008 

  Grupo 21  ONG  Migrantes - 2006 

  Grupo 22  Associação Migrantes - 1938 

  Grupo 23   ONG Exclusão 
social 
extrema 

- 1991 

  Grupo 24  Associação Migrantes Estudantes  2000 

  Grupo 25  Programa 
Escolhas15 

Educação - 2013 

  Grupo 26  Programa 
Escolhas 

Educação  - 2013 

                                                             
15 Criado em 2001, o Escolhas é um programa governamental promovido pela Presidência do Conselho 

de Ministros e integrado no Alto Comissariado para as Migrações – ACM – e que atua por meio de 

protocolos estabelecidos com entidades promotoras e gestoras dos projetos selecionados. Maiores 

informações em: <http://www.programaescolhas.pt>. Acesso em 22/10/2017. 

http://www.programaescolhas.pt/
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  Grupo 27  Programa 
Escolhas 

Educação - 2013 

  Grupo 28  Programa 
Escolhas 

Educação - 2013 

  Grupo 29  Programa 
Escolhas 

Educação Arte e cultura 2013 

  Grupo 30  Programa 

Escolhas 

Educação  - 2013 

  Grupo 31  Programa 

Escolhas 

Educação  - 2013 

 Grupo 32   ONG Juventude - 1986 

Sociólogo  

sexo masculino 
anos 32 

Grupo 33   IPSS Educação - 2001 

 Grupo 34   IPSS Educação  - 1987 

 Grupo 35   Rede  Exclusão 

social 

extrema 

- 2013 

 Grupo 36   Rede  Exclusão 

social 

extrema 

- 2009 

 Grupo 37   Coletivo 

religioso 

Exclusão 

social 

extrema 

- 2002 

 Grupo 38   ONG Mulheres - 1976 

 Grupo 39   Associação  Mulheres - 1968 

Ativista  

sexo masculino 
anos 67  

Grupo 40   Associação Cultura e 
artes 

- 2007 

 Grupo 41   Associação Habitação Artes e cultura 2001 

 Grupo 42   Rede  Desporto - 1944 

 Grupo 43   Associação Cultura e 
artes 

- 2013 

Fonte: Elaboração própria a partir da informação recolhida no terreno. 

Nas três colunas seguintes, no lado direito da tabela, apresentaram-se as 

formações jurídicas, as áreas de atuação e o ano de criação dos grupos. Criaram-se 

categorias dos espaços posteriormente, conforme os dados coletados na fase 

exploratória e identificaram-se 6 tipos de formações jurídicas e 13 áreas de atuação 

principais.  

Os tipos de formações jurídicas dos 43 grupos identificados são assim 

distribuídos: 18 associações, 7 Programas Escolhas, 6 coletivos informais, 5 

Organizações não Governamentais – ONG, 4 Redes e 3 Instituições Particulares de 

Solidariedade Social – IPSS, conforme retratado no gráfico que segue.  
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Tabela 2 – Formações jurídicas dos grupos individuados na fase exploratória 

 

Fonte: Elaboração própria a partir da informação recolhida no terreno. 

Em Portugal, não existe uma definição jurídica e um conceito claro perante a 

realidade nacional das Organizações não Governamentais (ONG), mas apenas 

denominações específicas de subconjuntos previstos por lei: ONGA (Organizações Não 

Governamentais de Ambiente), ONGD (Organizações Não Governamentais para o 

Desenvolvimento) e ONGPD (Organizações Não Governamentais de Pessoas com 

Deficiência) (Gulbenkian, 2017).  

Conforme a definição proposta no diagnóstico das ONG em Portugal (Franco, 

2015) pode-se afirmar que o conceito inclui organizações que têm personalidades 

jurídicas de natureza civil e coletiva, privadas e autónomas perante o Estado e que 

promovem a “ação coletiva para o desenvolvimento de relações mais solidárias dos 

seres humanos entre si e com o meio ambiente em que vivem”p.65. O resultado de suas 

atividades tem a natureza de bem público e não têm fins lucrativos, ou seja, os bens que 

constituem o património da organização devem ser geridos num regime de 

universalidade, beneficiando a sociedade em geral e não os interesses privados, e os 

excedentes devem ser reinvestidos, sem redistribuição interna (Franco, 2015, p.65).  

14%

42%

7%

9%

12%

16%

Coletivos informais

Associações

IPSS

Redes

ONG

Programas Escolhas
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Conforme o levantamento do setor das ONG em Portugal, realizado pelo 

Instituto Nacional de Estatística Português (INE) e publicado no inicio do ano de 2017, 

o universo das ONG abrange 27.985 organizações e representa 45,7%  da Economia 

Social (Gulbenkian, 2017). Nas tipologias consideradas no estudo excluem-se em larga 

medida as cooperativas e mutualidades, mas incluem-se as IPSS, as misericórdias, as 

fundações e boa parte das associações nacionais (Misericórdias: 1,3%; Fundações: 2%; 

Cooperativas: 0,5%; Associações: 96%). A repartição territorial das ONG segue a 

distribuição da população portuguesa, com uma forte concentração na AML, na AMP e 

no litoral16.  

Considera-se relevante separar algumas repartições internas que foram 

consideradas conjuntamente neste estudo e que podem associar numa única tipologia 

realidades muito diferentes entre si, principalmente no plano dos graus de 

institucionalização. Para tal, na amostra examinada, considera-se a importância de 

sublinhar as associações, as redes e as IPSS de forma específica e separada. Manteve-se 

a definição de ONG nos casos identificados ao longo da pesquisa exploratória quando 

eram juridicamente reconhecidos e formalizados nas subcategorias acima apontadas. 

 Com 42% do total, os grupos com estatuto formal de associação constituiram a 

tipologia maioritariamente encontrada, subdividida entre associações culturais (7), 

associações de moradores (3), associações ambientais (1), associações religiosas de 

caráter filantrópico (1) e associações ligadas a questões de grupos específicos, ou seja, 

migrantes17, mulheres, trabalhadores e estudantes (6).  

As redes tinham maior uniformidade a nível da forma jurídica quando 

constituídas por redes de associações e menos quando englobavam coletividades de 

                                                             
16 25,5% AML; 12,2% AMP; 29,4% Faixa litoral entre Viana do Castelo e Setúbal (excluindo as Áreas 

Metropolitanas); 17,5% Interior Norte e Centro; 7% Alentejo; 3,6% Algarve; 4,7% Regiões Autónomas 

dos Açores e Madeira. (Gulbenkian, 2017) 

17 Ao longo do presente escrito utiliza-se o termo "migrantes" por ser o que mais leva em consideração o 

processo migratório vivido pelas pessoas nele envolvidas. Imigrante e emigrante dizem respeito ao lugar 

de saída ou de chegada das pessoas, movendo-se do ponto de vista do outro. O termo migrante diz 

respeito ao percurso migratório da pessoa, partindo do seu ponto de vista, e possui uma acepção menos 

negativa do que imigrante. Se pensamos à condição de migração em quanto processo e a partir da 

experiência de vida subjetiva, pode-se afirmar que a pessoa vivencia um processo de emigração e de 

imigração simultaneamente. 
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cariz diverso, instituições estatais e da sociedade civil. As redes eram constituídas ou 

em torno de uma área de ação específica comum (grupo 35, 36 e 42) ou com uma base 

territorial de uma zona específica do concelho (grupo 15).  

As Instituições Particulares de Solidariedade Social, comummente conhecidas 

em Portugal como IPSS, operam no solo nacional e, conforme o regulamento, 

promovem o bem-estar e qualidade de vida das pessoas, famílias e comunidades 

atuando em diferentes domínios definidos por lei. Reguladas pelo Decreto-Lei n.º 172-

A/201418, desenvolvem atividades de solidariedade social e, conforme o Artigo 2 do 

Decreto-Lei, podem assumir diferentes formas, ou seja: associações de solidariedade, 

cooperativas de solidariedade social, associações mutualistas ou socorros mútuos, 

fundações de solidariedade social, irmandades da misericórdia, institutos de 

organizações ou instituições da Igreja Católica. Cabe à Direção-Geral da Segurança 

Social assegurar o registo das IPSS, que podem ter acesso a formas de apoio e de 

colaboração com o Estado.  

A tipologia dos Programas Escolhas (PE) enquadra-se num plano governamental 

de âmbito nacional promovido pela Presidência do Conselho de Ministros e integrado 

no Alto Comissariado para as Migrações – ACM. A partir de protocolos estipulados 

com diferentes tipos de entidades parceiras, promotoras e gestoras dos projetos 

selecionados e financiados, possuem um elevado grau de diferenciação interna, sendo as 

parcerias compostas por instituições autárquicas, instituições educativas e de formação, 

associações e Instituições Particulares de Solidariedade Social – IPSS. Não pode, 

portanto, ser apontada como uma forma jurídica específica, mas uma tipologia de rede 

interinstitucional subjacente a um quadro legislativo específico, conforme o 

Regulamento do PE presente no Despacho normativo nº 19 - A/201519. Porém, por 

serem programas enquadrados num marco temporal específico, reunindo objetivos 

comuns, e existindo uma linha comum a todas as experiências, foram considerados 

como categoria específica, e foram inseridos nas listas por serem programas 

                                                             
18 A versão completa do Decreto-Lei pode ser consultada em https://dre.pt/application/file/58894033 

Acesso em 13/05/2017. 

19 Maiores informações sobre o PE diponíveis em http://www.programaescolhas.pt/apresentacao Acesso 

em 20/03/2018. 

https://dre.pt/application/file/58894033
http://www.programaescolhas.pt/apresentacao
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fundamentais para o desenvolvimento de ações sociais e educativas nos territórios do 

concelho do Porto em que atuavam.  

Os coletivos informais não se enquadravam em nenhuma forma jurídica 

institucionalizada, mas apresentavam ações concretas nos territórios. Com um espaço 

físico específico para as ações promovidas, foram as experiências individuadas com o 

maior grau de autonomia e a menor institucionalização ou filiação partidária e 

caracterizavam-se por uma certa instabilidade e irregularidade das ações. 

Uma dentre as tantas formas de categorizar as áreas de ação, feita a partir das 

ações implementadas e da auto-descrição dos coletivos, que objetiva compreender a 

natureza dos grupos conhecidos, é a identificação das 13 áreas de atuação principais, 

que estavam assim distribuídas: educação (10), cultura e artes (6), ambiente (5), 

migrantes (5), exclusão social estrema ou sem abrigos (4), habitação (3), militância 

política (3), mulheres (2), saúde (1), anti-racismo (1) juventude (1), desporto (1) e 

múltiplas áreas (1), que configuram redes de agregação de iniciativas diversas dentro de 

um território específico. 
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Tabela 3 – Áreas de atuação principais dos grupos individuados na fase exploratória 

 

Fonte: Elaboração própria a partir da informação recolhida no terreno. 

Esta caracterização evidencia a grande variedade e heterogeneidade dos grupos 

encontrados e os diferentes níveis de estruturação e institucionalização, passando por 

situações de menor institucionalização dos coletivos informais até as formas mais 

enquadradas e com relação próxima e contínua com o Estado das IPSS. Ao longo da 

fase exploratória foi bastante evidente também a existência de conflitos, críticas e 

discordâncias entre os diferentes grupos, como é apontado também nas notas de diário 

de campo que seguem:  

“Seja ao longo da entrevista com o sócio da associação xxxxxxxxx, seja no 

encontro do coletivo xxxxxxxxxxxx, foi evidente a desilusão das pessoas perante 

o Estado. Não acreditam na coisa pública como se apresenta hoje e, em alguns 

discursos, acham errado entreter qualquer laço com as instituições.” (NDC, 

07/04/2014); 
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 “Além da associação xxxxxxxxxx que o entrevistado quer me apresentar, pois 

acha que pode ser um exemplo interessante e que se enquadra no que estou à 

procura, falou-me do coletivo xxxxxxxxxxxx e do xxxxxxx, grupos com que 

possuem relações não muito positivas. No caso do xxxxxxx  o acham uma outra 

forma de comércio, mas que continua sendo enquadrado numa lógica de 

mercado e, portanto, sem muito sentido; no caso do xxxxxxxxxxxx,, o 

entrevistado referiu que uma pessoa que pertence ao grupo teve experiências 

muito negativas e evidenciou existirem linhas políticas e princípios muito 

diferentes e incompatíveis entre os dois grupos.” (NDC, 18/04/2014). 

Ao longo da fase exploratória notou-se também que algumas associações viviam 

num limbo entre a sobrevivência e a criação de espaços comerciais (culturais), a 

transformação em braços do estado social/ respostas educativas via projetos financiados 

pelo governo e o funcionamento enquanto grupos políticos autónomos. 

Num movimento de descoberta e conhecimento do campo, e devido às 

caraterísticas peculiares da fase exploratória, tornou-se necessária uma certa 

flexibilidade, que concretizou-se num reposicionamento contínuo em função das 

descobertas efetuadas.  

Neste sentido, apresenta-se um breve exemplo de reposicionamento feito ao 

longo da fase exploratória que mostra a dificuldade que se teve em encontrar uma 

instância com um certo grau de autonomia e um trabalho continuado e consistente no 

terreno. Se inicialmente parecia relevante trabalhar com as ocupações urbanas, após a 

verificação das experiências existentes no território delimitado, esta ideia foi 

reformulada: 

“As organizações de ação coletiva da sociedade civil que desenvolvem 

atividades de apropriação de espaços públicos ou abandonados no território 

urbano do concelho do Porto podem ser consideradas formas de resistência às 

desigualdades sociais e à discriminação? Ainda não conheço as potencialidades 

e a natureza das ações no território, portanto, ainda não tenho certeza em 

trabalhar com “atividades de apropriação de espaços públicos ou abandonados” 

(NDC, 15/03/2014);  

“Conforme OXXXX, representante da xx-xxxxx entrevistado, não existem 

ocupações no Porto e, se existem, são secretas para evitar a remoção. Mesmo a 

xxx-xxxx, identificada por informantes privilegiados como espaço ocupado, 

resultou não o ser. O representante da xx-xxxxx entrevistado acha que quem 

costuma ocupar no Porto são grupos de Punk e que mesmo existindo 

necessidades habitacionais por parte da população, não há o costume de ocupar 
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reivindicando direitos. Conforme o entrevistado, as famílias não têm hábito de 

reivindicar direitos e ocupar significaria também assumir a própria 

condição.”(NDC, 18/04/2014);  

“Após as informações recolhidas no terreno parece-me difícil encontrar um 

grupo ativo e que me permita um acompanhamento continuativo necessário ao 

desenvolvimento de uma pesquisa intensiva, como também evidenciado pelas 

considerações de um informante privilegiado: “No domínio da habitação penso 

que o ideal será procurar associações de moradores ligadas aos bairros sociais e 

as que estiveram ligadas ao processo SAAL (Serviço Ambulatório de Apoio 

Local - cuja existência se situa entre 1974-76). […] Um dos problemas com que 

se defrontará, no caso destas associações, será, provavelmente, algum 

esmorecimento...” (NDC, 14/05/2014) 

Para a seleção do estudo de caso, identificou-se também um marco temporal 

específico. Como já foi assinalado, centrou-se a atenção no associativismo emergente. 

Na tabela apresentada em seguida propõe-se uma divisão dos grupos consoante uma 

visão temporal e, conforme evidenciado, a atenção foi colocada nos grupos surgidos 

entre o ano 2000 e 2010. Ou seja, concentrou-se o foco nos grupos de criação mais 

recente, mas que tivessem atividades há pelo menos 4 anos, que tivessem uma presença 

continuativa nos territórios do concelho e que tivessem boas perspetivas de 

continuidade futura, proporcionando a viabilidade da investigação.  

Neste domínio, uma caraterística fundamental pelo desenvolvimento deste 

trabalho foi a estabilidade dos grupos. Além dos PE, que sabíamos com duração 

limitada até o fim do ano 201520, percebeu-se ao longo da investigação que muitos 

grupos não apresentavam as condições necessárias para a efetivação da presente 

pesquisa por serem pouco estáveis, subjacentes à existência de projetos temporários ou 

com atividades voltadas para as coletividades não continuativas. Estas preocupações 

foram legitimadas também dos fatos que seguiram, pelo registo de pelo menos quatro 

grupos, além de diversos PE, que terminaram ao longo da presente investigação.   

                                                             
20 Existem associações e serviços do território anteriores aos programas e, possivelmente, posteriores, 

como também existia a possibilidade de renovação do protocolo, porém, ao longo das observações, teve-

se a perceção de que as ações implementadas estavam dependentes dos financiamentos com prazo certo. 

Sendo a continuidade até, no mínimo, fim do ano de 2017 uma condição necessária para o 

desenvolvimento da investigação, foi considerada uma situação demasiado precária que em certos casos 

foi confirmada pelo cessar de atividades em certos territórios da cidade em que os programas ativos em 

2014 não obtiveram novos financiamentos para os anos 2016 e 2017, determinando, além da conclusão 

das atividades, a transferência das pessoas que estavam contratadas para outros ambientes de trabalho. 
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Tabela 4 – Anos de criação dos grupos identificados 

Ano de criação de cada grupo identificado Agregação das datas em macro períodos 

1938-1944-1968 Antes do 25 de Abril de 1974 

1976- 1980-1986-1987 Pós revolução e década de oitenta 

1990-1991-1994-1994 Década de noventa 

2000-2001-2001-2002-2006-2006-2006 Inicio década de dois mil (até a crise 
financeira) 

2007- 2008- 2008- 2009-2010-2010-2010 Crise financeira global (2007-2008) em 

Portugal a crise começa a ter repercussões 

tangíveis mais em 2009-2010) 

2011-2011-2012-2012-2013-2013-2013-
2013-2013-2013-2013-2013-2013-2013-

2013-2013-2014 

Formação extremamente recente, menos de 4 
anos, se relacionada ao período da pesquisa 

exploratória e, por isto, com menor garantia de 

continuação futura e menos adequada para o 

andamento do presente estudo.  

---- Sem informação 

Fonte: Elaboração própria a partir da informação recolhida no terreno. 

Nos primeiros quatro meses de investigação efetuou-se, portanto, uma 

aproximação sucessiva ao terreno e ao objeto de estudo, passando por momentos de 

recolha da maior informação possível (movimento de expansão – aumento da 

informação) e por momentos de delimitação e organização da informação recolhida 

(movimento de seleção – redução e sistematização da informação).  

Como ideia base existia a vontade de investigar coletividades que trabalhassem 

com temáticas ligadas à questão urbana, mas não conhecendo o território da pesquisa, o 

concelho do Porto, foi feita a escolha de obter quantas mais informações por meio de 

informantes privilegiados sobre associativismo urbano, movimentos sociais, grupos 

artísticos e culturais da cidade que desenvolvessem atividades nos dias de hoje.  

A intenção foi a de utilizar o método de recolha de informações por bola de neve 

para juntar um número suficiente de informações a serem analisadas. Ao longo deste 

período foram identificados grupos de diferentes tipologias e que trabalhavam com 

áreas temática diferentes e foi efetuado um recorte temporal que levasse em 

consideração as experiências mais recentes, mas suficientemente estáveis. 

Decorrente de todas as questões apresentadas nesta fase, foram identificadas 

duas experiências particularmente significativas e que podiam conciliar as inquietações 
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científicas iniciais e a viabilidade do estudo. Entre elas foi escolhido o estudo de caso 

único que apresentasse uma maior diversidade interna, ou seja, uma riqueza de 

atividades e projetos promovidos.  

Neste sentido, como será aprofundado no decorrer desta tese, escolheu-se a 

associação cultural Pele_Espaço de Contacto Social e Cultural21, por ter sido 

considerado o caso mais relevante do ponto de vista científico entre os que foram 

identificados na fase exploratória, pelo seu histórico de sete anos, pelas afinidades 

pessoais do investigador com as linguagens utilizadas e pela disponibilidade 

demonstrada, fundamental para o acesso e a permanência do investigador no campo.  

As práticas culturais e artísticas associadas a âmbitos de intervenção social 

constitui hoje um fenómeno em nova expansão a nível internacional, europeu e também 

no caso específico de Portugal, país em que o estudo de caso examinado se insere. 

Aumentam as experiências de práticas artísticas comunitárias, com frequência 

associadas a projetos de desenvolvimento social e territorial, que conotam as artes como 

meios estratégicos para a intervenção. 

A natureza específica da associação PELE, que assume na criação artística uma 

ferramenta essencial para a coesão social e territorial, levou ao debate sobre o recurso 

de práticas artísticas e culturais como formas de revitalização da participação 

democrática e combate à exclusão social (Pinto, 1994). Estas práticas, utilizadas como 

meios de intervenção para obter efeitos positivos sobre o bem-estar pessoal, a educação, 

a participação cívica ativa e a coesão social, levaram à reflexão acerca da arte enquanto 

instrumento social e político.  

A discussão acerca das práticas artísticas mostrou-se um interessante ponto de 

partida para compreender possíveis modalidades de mudança emancipatória, 

interrupção dos mecanismos de reprodução social e suas dificuldades de implementação 

(Azevedo, 2012). Ao mesmo tempo, impulcionou a reformulação do objeto teórico, 

aprofundado no segundo e no terceiro capítulo.  

                                                             
21 Com o intuito de simplificar a leitura do presente escrito utilizar-se-á daqui em diante a abreviação 

PELE. 
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1.2. O objeto empírico e a reconfiguração do objeto teórico 

Inicialmente recolheram-se dados sobre a associação a partir da entrevista 

efetuada na fase exploratória com um de seus representantes e que, como foi exposto, 

tinha também o objetivo de preencher a ficha de categorização do grupo. De forma 

complementar, foi feita uma análise aprofundada do site oficial da associação PELE22, a 

partir de uma grelha de categorias de análise23, e foi dada particular atenção à visão 

diacrónica dos projetos realizados, procurando um levantamento exaustivo dos mesmos. 

 Nesta primeira fase, portanto, a análise de fontes documentais concretizou-se no 

estudo de material audiovisual e escrito presente na página web24 da associação, de 

panfletos e dossiêrs de apresentação dos projetos teatrais e outro material recolhido, 

além do acompanhamento das publicações efetuadas na página facebook25 gerida pela 

própria associação. A análise de fontes documentais ajudou na compreensão da natureza 

da PELE e das suas atividades, identificando a tipologia dos projetos, uma primeira 

visão panorâmica dos grupos envolvidos e os laços dos grupos com o território. 

A PELE, associação sem fins lucrativos de caráter social e cultural, foi 

constituída formalmente em setembro de 200726 pela iniciativa de três sócios 

fundadores, Hugo Cruz, Maria João Mota e João Pedro Correia, e desde então trabalha 

maioritariamente nos territórios do concelho do Porto27 implementando projetos 

                                                             
22 A página Web oficial da associação pode ser consultada ao endereço www.apele.org Acesso em: 

17/09/2018. 

23 A grelha foi feita tendo a título de comparação o exemplo de categorização de análise dos sites das 

autarquias do Porto, elaborado por Azevedo (2007). Pode ser consultada entre os anexos da tese: ver 

anexo 3.  

24 O primeiro acesso efetuado com um olhar mais sistematizado sobre os aspetos formais e os seus 

conteúdos foi 5ª feira, dia 16 de outubro de 2014, dia em que foi efetuado o primeiro print do mesmo. Em 

seguida, o site foi visitado cada 5ª feira, durante os meses de investigação e, caso encontravam-se 

modificações efetuou-se um novo print das páginas. 

25 A escolha de seguir de forma sistemática a página Facebook foi determinada pela consideração da 

importância que os socials networks possuem como canal de contatos e divulgação de informações 

(atividades, publicidade, etc.). 

26 Formalmente a associação PELE existe desde 2007, mas nota-se que os sócios fundadores já faziam 

trabalhos anteriores nesta área de forma menos estruturada. 

27 A sede da associação encontra-se no concelho do Porto e a maioria do trabalho foi efetuado no mesmo 

território, porém, a associação implementou alguns projetos também em outros territórios nacionais, 

como será apresentado em seguida. 

http://www.apele.org/
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artísticos, com uma presença predominante da linguagem teatral, e atuando nas áreas 

sócio-educativa, artística e de formação:  

Desde o início a Pele propôs desenvolver o diálogo entre a criação artística e o 

desenvolvimento humano com enfoque comunitário. A ideia era exatamente: 

como é que nós poderemos trabalhar com públicos mais excluídos através de 

linguagens artísticas e como é que isso pode de alguma forma ser uma mais-

valia no processo de integração dessas pessoas? Nós sabemos de que o fato delas 

fazerem teatro, música, dança, não lhes vai dar emprego nem lhes vais pôr 

comida na mesa. Agora, a nossa experiência desses últimos 7 anos tem-nos 

mostrado que no processo de criação coletiva as pessoas experimentam-se de 

uma forma que muitas vezes não estão habituadas noutros contextos de vida. 

[Entrevista com um representante da PELE, fase exploratória, 30/06/2014].  

Caraterizado por uma veste gráfica que foca predominantemente em fotografias 

de pessoas, ou grupos de pessoas, atividades e espetáculos, o site da PELE divide-se em 

diferentes sessões28 com algumas subdivisões e com diferentes links internos de 

aprofundamento. De uma forma geral, pode-se afirmar que a página web apresenta a 

associação por meio da sua missão, das suas metodologias (linguagens artísticas 

utilizadas29 e áreas de ação) e, principalmente, através as suas atividades, passadas e 

presentes.  

No separador A PELE identificam-se 4 áreas de ação: Grupo de Teatro dos 

Surdos do Porto; Projetos em Estabelecimentos Prisionais; Projetos com Comunidades; 

Formação. Na mesma sessão é destacada a missão da associação, dividida em seis 

pontos30 e, na sessão NTO-PORTO31, são destacados os princípios e os objetivos do 

grupo NTO32.  

                                                             
28 Em 2014, altura do primeiro acesso sistematizado, as sessões eram: HOME; A PELE, com subdivisão 

Equipa; NTO-PORTO; PROJETOS; INTERNACIONAL; MEXE; MORE, com subdivisões Edições, 

Parceiros. Em 2017, altura do último acesso sistematizado para os fins desta pesquisa, as sessões eram: 

HOME; A PELE; NTO-PORTO, PROJETOS, ECOAR, com subdivisão Ciclo Arte e Cidadania 2016, 

INTERNACIONAL, MEXE IV, com subdivisões 2013, 2015; EDIÇÕES; PARCEIROS. Em ambos os 

momentos estava também presente um link específico em inglês, EN, no qual a tradução da página A 

PELE. 

29 Teatro Comunitário (TC) e Teatro do Oprimido (TO). 

30 “Promover projetos artísticos que permitem o desenvolvimento individual, a integração e a cidadania 

[…];  Potenciar a criação, experimentação e a inovação artística[…]; Aumentar as ações de formação 

junto da população em geral, artistas e técnicos […];  Incrementar a consultadoria externa a estruturas 
artísticas, sociais, nas áreas da educação e saúde[…];  Criar uma rede de trabalho, a nível nacional, entre 
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Não existe uma linha política específica assumida, porém, podemos destacar 

palavras-chave que evidenciam a linha de trabalho da associação: dialogo; criação 

coletiva; colocar os indivíduos e as comunidades no centro da criação; potenciar 

processos de “empoderamento”; criação artística como uma alavanca para o 

desenvolvimento comunitário; equilíbrio entre ética estética e eficácia; participação. 

Também aparece, entre as fotos da HOME e na sessão NTO-PORTO, a frase de 

Augusto Boal, mentor do Teatro do Oprimido, (1931-2009): “Temos a obrigação de 

inventar outro mundo porque sabemos que outro mundo é possível. Mas cabe a nós 

construí-lo com as nossas mãos entrando em cena, no palco e na vida. Atores somos 

todos nós, e cidadão não é aquele que vive em sociedade: é aquele que a 

transforma!”(Pele, s/d). 

Os projetos, presentes transversalmente em diversas sessões do site33, e o festival 

MEXE34 ocupam um lugar de destaque. Os projetos mencionados nas diversas sessões 

remetem a links internos do próprio site, ou seja, para páginas específicas de cada 

projeto, e, nestas páginas, existem informações particulares, registos fotográficos e links 

ao canal youtube sobre apresentações breves dos espetáculos, gravações extensas de 

atuações teatrais e vídeos de reportagens da imprensa relativos aos projetos.  

A cada título dos projetos há um link para uma página do próprio site que 

contêm a sua explicação e onde se encontram: enquadramento, sinopse, ficha técnica, 

                                                                                                                                                                                   
entidades do setor artístico[…]; Combater a centralização cultural, levando a arte ao seio de contextos 

mais excluídos […].” (Pele s/d)  

31 A sigla NTO está por Núcleo de Teatro do Oprimido. 

32 “O T.O. é usado como meio de desenvolvimento de competências pessoais e sociais, de participação 

ativa, de promoção da consciência cívica e consequentemente de desenvolvimento social e comunitário. 

Todas as criações desenvolvidas devem refletir as inqueitações, necessidades, urgências e problemáticas 

sentidas pelos participantes, sendo os grupos que definem os temas a serem apresentados e abertos à 

discussão.” (Pele s/d) 

33 Os projetos estão presentes na HOME, em que observou-se principalmente a presença dos que estavam 

a decorrer ou os mais recentes, na terceira coluna à direita da sessão A PELE, obviamente na sessão 
PROJETOS, na sessão NTO-PORTO, remetendo de forma específica aos projetos implementados com os 

grupos de Teatro do Oprimido, e na sessão INTERNACIONAL. 

34 O festival Mexe, realizado no concelho do Porto nas edições de 2011, 2013, 2015 e 2017, surgiu a 

partir de um projeto da PELE e é por ela promovido e organizado, junto com alguns parceiros. Para 

maiores informações ver o site oficial da associação. 
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apresentações, registro fotográfico, reportagens TV e vídeo. Em muitos casos, é 

presente também a lista dos parceiros que apoiaram ou co-produziram o projeto.  

Ao longo dos anos a PELE produziu diversos materiais e, além dos registos 

vídeos e fotográficos dos processos de criação e das apresentações públicas, na sessão 

EDIÇÕES do site oficial são mencionados 8 livros35 e 11 vídeos-documentários36 

criados a partir dos trabalhos da PELE e em que a mesma associação colaborou e 

organizou:  

A PELE tem como prática o registo escrito, fotográfico e vídeo dos seus processos. Este 

investimento permite para além de uma função de arquivo, questionar de forma 
contínua os trabalhos desenvolvidos. Para além desta função interna, estas edições 

encontram-se disponíveis para compra e consulta. Para isso basta entrar em contacto 

com a PELE (Pele, s/d.).  

Em seguida, propõe-se um exemplo de print da página oficial da associação, 

efetuado ao longo da investigação. 

                                                             
35 Os livros assinalados, registos de processos e descrição dos projetos, pela maioria, e reflexão, são: Nem 

anjo, nem diabo (2009); Eram umas quantas vezes (2010); Texturas (2010); Entrado  (2012); Mapa_o 
jogo da cartografia(2015); Arte e comunidade (2015);  Arte e cidadania em contexto prisional - Percursos 

do projecto Ecoar (2016); Práticas artísticas comunitárias (2017).  

36 Os vídeo documentários assinaladas são: Texturas (2009); LGT Mexe (2010); Agosto azul (2010); 

Entrado (2013); Povoar (2013); Inesquecível Emília (2013); Quase nada (2013); Passo a passo (2013); 

Cidadãos de corpo inteiro (2015); Olhar para cima (2016);O que acontece quando a Pele se mexe (2018). 

https://www.apele.org/nem-anjo-nem-diabo
https://www.apele.org/nem-anjo-nem-diabo
https://www.apele.org/texturas
https://www.apele.org/entrado
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Ilustração 2–  Sessão HOME do site oficial da PELE 

 

 
Fonte: Site oficial da associação, disponível em <http://www.apele.org/>. Print realizado em data 

30/10/2014, 5ª feira. 

http://www.apele.org/
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Parece pertinente afirmar, portanto, que a página web oficial apresenta a PELE 

através de suas atividades e seu histórico, ou seja, via ações empíricas, concretizadas em 

trabalhos com grupos e apresentações artísticas de diferentes tipos, organizadas por 

meio do material audiovisual anexado e que passam a ideia de um trabalho minucioso e 

cuidadoso de registo das atividades. Para os efeitos do presente trabalho, portanto, 

resolveu-se organizar a informação relacionada aos projetos identificados no site e foi 

feita uma triangulação dos dados presentes nas diversas sessões para eliminar qualquer 

repetição dos eventos e identificar assim o número de projetos implementados em cada 

ano.  

À data da finalização do trabalho de campo a PELE tinha efetuado 54 projetos 

que foram divididos por tipologias e por território interessado. Para proporcionar um 

quadro do conjunto das atividades desenvolvidas, apresenta-se em seguida uma tabela 

dos projetos, organizada cronologicamente, implementados ao longo dos dez anos de 

atividade da PELE, desde a sua criação formal, em setembro de 2007 e até o fim da 

presença do investigador no terreno, em 30 de setembro de 201737. Remete-se também 

para os anexos presentes no final deste escrito para uma visão diacrónica das atividades 

(anexo 4) e para a descrição das tipologias das atividades e dos territórios que 

interessaram cada projeto (anexo 5). 

  

                                                             
37 Fez-se coincidir a finalização da presença continuada do investigador no terreno logo após a conclusão 

do festival MEXE IV e EIRPAC II, com a finalização da primeira fase do projeto CAL e sua apresentação 

pública, com o décimo aniversário da associação e com o inicio do estágio académico no exterior, 

efetuado na Universidade de Bolonha enquanto formação complementar.  
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Tabela 5 – Lista dos 54 projetos implementados ao longo dos primeiros 10 anos de atividade da PELE 

(2007-2017). 

Nº Nome do Projeto 

1  EUROPACÓLON 

2  PRETO ÀS CORES 

3  NEM ANJO, NEM DIABO Grupo TO Instituto Profissional do Terço 

4  O QUE É QUE TU QUERES MAIS? Grupo TO Instituto Profissional do Terço 

5  NASCEMOS DA ÁGUA E À ÁGUA VOLTAREMOS Grupo de Teatro de Surdos do Porto 

6  ERAM UMAS QUANTAS VEZES Grupo de Teatro de Surdos do Porto 

7  METO A COLHER 

8  LER-TE AO PERTO 

9  TEXTURAS 

10  Ciclo de Teatro do Oprimido 

11  Iniciação ao Teatro do Oprimido 

12  LGT_MEXE 

13  ENTRADO Projetos em Estabelecimentos Prisionais 

14  AGOSTO AZUL 

15  MIGUEL + RITA 

16  DIZ-CRIME-NA-ACÇÃO Grupo TO – Instituto Profissional do Terço 

17  Curso de Teatro do Oprimido 

18  Teatro fórum e violência 

19  Curingagem 

20  Laboratório Madalena 

21  CAPITAL EUROPEIA DA CULTURA _GUIMARÃES 2012 

22  FÉRIAS NA QUINTA 

23  QUASE NADA Grupo de Teatro de Surdos do Porto 

24  MEXE: I encontro de arte e comunidade 

25  AURORA  Grupo de Teatro do Oprimido Auroras 

26  PROCURA-SE FUTURO Grupo de Teatro do Oprimido AGE 

27  Ciclo de teatro do oprimido 

28  Arco-íris do desejo 

29  Teatro-fórum – A estruturação da pergunta 

30  Raízes e asas – Seminário teórico sobre Teatro do Oprimido 

31  INESQUECÍVEL EMÍLIA  Projetos com Estabelecimentos Prisionais 

32  SIGA A RUSGA 

33  PEREGRINAÇÕES  Grupo de Teatro Comunitário da Zona Histórica (Vitória) 

34  ESPELHO Grupo de Teatro do Oprimido AGE 

35  NÓS Grupo de Teatro de Surdos do Porto 

36  POVOAR Grupo de Teatro Comunitário EmComum de Lordelo do Ouro 

37  TERRA Grupo de Teatro Comunitário de Fermentões 

38  Mostra de vídeos de teatro comunitário / 

39  MEXE: II encontro de arte e comunidade 

40  HOJE É DIA DE FESTA! Grupo de Teatro do Oprimido Auroras 

41  TAM... O CAMINHO DO RIO 

42  MAPA_O jogo da cartografia. Projetos com Comunidades / AGE_Grupo de Teatro do Oprimido / Auroras_ Grupo de Teatro do Oprimido /Grupo de Teatro 

Comunitário EmComum de Lordelo do Ouro / Grupo de Teatro Comunitário da Zona Histórica (Vitória) / Grupo de Teatro de Surdos do Porto 

43  Instalação SALTA 

44  LENDAS DE OLHÃO 

45  MAIS NÃO POSSO!! 

46  ECOAR_Empregabilidade, competências e arte. Projetos com Estabelecimentos Prisionais 

47  MEXE: III encontro de arte e comunidade 

48  EIRPAC  I Encontro Internacional de Reflexão sobre Práticas Artísticas Comunitárias  

49  PASSEIOS AO PÔR DO SOL Grupo de Teatro Comunitário do Centro Histórico 

50  CICLO ARTE E CIDADANIA 

51  CAL Retrato das Ilhas 

52  PORTO SENTIDO Grupo de Teatro do Oprimido AGE 

53  MEXE : VI encontro de arte e comunidade  

54  EIRPAC II Encontro Internacional de Reflexão sobre Práticas Artísticas Comunitárias 

Fonte: elaboração própria. 

http://www.apele.org/#%21preto-s-cores/cqb2
http://www.apele.org/#%21nem-anjo-nem-diabo/c1ghj
http://www.apele.org/#%21o-que--que-tu-queres-mais/ckxw
http://www.apele.org/#%21nascemos-da-gua-e--gua-voltaremos/c12v6
http://www.apele.org/#%21nascemos-da-gua-e--gua-voltaremos/c12v6
http://www.apele.org/#%21eram-umas-quantas-vezes/c1yvx
http://www.apele.org/#%21meto-a-colher/cj5v
http://www.apele.org/#%21ler-te-ao-perto/ce5o
http://www.apele.org/#%21texturas/cz3f
http://www.apele.org/#%21lgtmexe/c1k8g
http://www.apele.org/#%21entrado/c12w3
http://www.apele.org/#%21agosto-azul/c166i
http://www.apele.org/#%21miguel--rita/csw1
http://www.apele.org/#%21diz-crime-na-aco/cpit
http://www.apele.org/#%21capital-europeia-da-cultura--guimares-/c9ig
http://www.apele.org/#%21capital-europeia-da-cultura--guimares-/c9ig
http://www.apele.org/#%21frias-na-quinta/csqg
http://www.apele.org/#%21quase-nada/c15bk
http://www.apele.org/#%21aurora/civn
http://www.apele.org/#%21procura-se-futuro/c15m1
http://www.apele.org/#%21inesquecvel-emlia/c1kp2
http://www.apele.org/#%21siga-a-rusga/c1ui3
http://www.apele.org/#%21peregrinaes/cft8
http://www.apele.org/#%21espelho/c14ft
http://www.apele.org/#%21ns/cj53
http://www.apele.org/#%21povoar/cvzy
http://www.apele.org/#%21terra/cein
http://www.apele.org/#%21tam-o-caminho-do-rio/c1gb1
http://www.apele.org/#%21mapa/c1und
https://www.apele.org/lendas-de-olho
https://www.apele.org/salta
https://www.apele.org/mais-no-posso-projeto-mundar
https://www.apele.org/lendas-de-olho
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De forma geral, notou-se a coexistência de múltiplos projetos que 

acompanharam a história da associação. Diferentes por duração, tipologia, linguagens 

artísticas, caraterísticas das populações envolvidas e territórios abrangidos, encontram-

se experiências de teatro comunitário, teatro do oprimido (teatro fórum), teatro com 

surdos, teatro em Estabelecimentos Prisionais (EP), mas também 

instalações/performance, espetáculos para a infância, workshops (ou oficinas), festivais 

internacionais e momentos de reflexão teórica38. No que diz em respeito aos territórios 

notou-se a circulação dos projetos em espaços públicos (parques, praças…), em escolas 

ou outras instituições públicas (EP, Juntas de Freguesias, Universidades, serviços de 

ação social), em teatros ou outros espaços culturais oficiais (Fundação Serralves, Casa 

da Música) e em sedes de associações do território entre as quais a da própria PELE39. 

Conforme o gráfico seguinte, a distribuição territorial concentra-se no concelho 

do Porto e na sua área metropolitana, tendo 5 projetos, dos 54, implementados e 

apresentados exclusivamente noutras cidades nacionais (2 projetos em Guimarães, 1 em 

Portimão, 1 em Olhão e 1 em Penafiel e Amarante). 

                                                             
38 Para além do Congresso internacional EIRPAC e do Ciclo Arte e Cidadania, notaram-se diversos 

momentos de reflexão inseridos nos próprios projetos como fóruns, seminários, conversas em espaços 

culturais e em universidades, conforme pode ser percebido também no anexo 14, registo sistematizado 

das principais observações efetuadas. 

39 Para informação específica, consultar o anexo 5. 
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Tabela 6 – Distribuição territorial dos projetos da PELE  

 

Fonte: elaboração própria. 

Uma outra questão relevante que surgiu já desde a análise do site foi a presença 

de um trabalho de rede da associação, confirmada pela conspícua comparência de links 

às páginas de parceiros40, nacionais e internacionais41. Verificou-se, portanto, uma 

possível centralidade da relação com os serviços e com as instituições dos territórios 

para a promoção e realização dos projetos da associação, confirmada também na 

entrevista da fase exploratória: 

Normalmente o que nós costumamos fazer é um trabalho em rede. Para nós 

parece-nos pobre chegar a uma comunidade e ignorar todo o trabalho que lá já 

foi feito. Então há sempre uma ligação com as instituições, nomeadamente 

sociais de primeira linha daquele lugar. Até podes concordar mais ou menos com 

as linhas de intervenção que estas instituições seguem de alguma maneira, mas 

são aquelas instituições que estão naquele lugar, todos os dias, de uma forma 

cotidiana. Então nós preferimos perspetivar esta oportunidade de fazer um 

                                                             
40 As informações relativas aos parceiros encontravam-se na sessão PARCEIROS, mas também na sessão 

INTERNATIONAL e nos links específicos de cada projeto. 

41 Principalmente associados a projetos em EP, os projetos internacionais inserem-se transversalmente a 

diversos projetos da PELE apresentados na tabela são: Partners In Crime Prevention; Altriluoghi!! 

Otherplaces!!; International Puppet & Mime Festival of Kilkis; PEETA – Personal Effectiveness and 

Employability through the Arts; Beware Fanaticism.  
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trabalho artístico, também com uma oportunidade de transformação 

institucional, do ponto de vista do trabalho que fazemos com as instituições. […] 

Portanto, isto é fundamental até para que o trabalho tenha continuidade. Ou seja, 

não nos interessa que os grupos fiquem sempre dependentes da Pele, antes pelo 

contrário. Interessa-nos trabalhar na autonomia, e obviamente tem que haver 

nestas instituições de primeira linha uma retaguarda, nem que seja por questões 

básicas, para ter um espaço, para ensaiar ou para se encontrar, é fundamental. 

Então nós fazemos sempre este trabalho muito conectado. [Entrevista com um 

representante da PELE, fase exploratória, 30/06/2014]. 

Desde o primeiro contato com o objeto empírico surgiu a importância dos 

parceiros territoriais numa lógica de apoio logístico antes, durante e após projetos, 

sendo eles também possíveis garantias da continuidade dos grupos: 

Não fazemos nada um trabalho de chegar de paraquedas... chegamos, fazemos 

um espetáculo e vamos embora. Ok? E eu posso perceber todos os objetivos, 

posso perceber que isso pode agitar a comunidade até de uma forma interessante, 

mas não é a nossa lógica. A nossa lógica é sempre um trabalho de 

autonomização e continuidade, para que as coisas possam ter tempo de 

maturação. [Entrevista com um representante da PELE, fase exploratória, 

30/06/2014]. 

Neste sentido, aponta-se pela criação de grupos mais estáveis que nos anos 

atravessaram o trajeto da associação. De forma específica, trata-se de dois grupos de 

teatro comunitário - Grupo de Teatro Comunitário EmComum de Lordelo do Ouro e 

Grupo de Teatro Comunitário da Zona Histórica do Porto -, um grupo de jovens de 

teatro do oprimido - AGE Grupo de Teatro do Oprimido, um grupo de mulheres de 

teatro do oprimido - Grupo de Teatro do Oprimido Auroras – e um grupo de teatro de 

surdos - Grupo de Teatro de Surdos do Porto.  

Ao longo do presente estudo houve algumas modificações a nível da estrutura 

associativa, desde a alteração a nível da direção42, passando pela alteração gráfica do 

logo da PELE e até à mudança espacial da sede física, passando por diversos momentos, 

de maior ou menor estabilidade, de maior ou menor atividade. Sublinha-se também o 

aumento ao longo dos anos da visibilidade da PELE, a nível nacional e internacional, 

passando pelo reconhecimento artístico, social e académico do seu trabalho (enquanto 

                                                             
42 Na página oficial do site, em 2014 estavam explicitados os membros que compunham a direção, entre 

os quais pessoas dos grupos teatrais comunitários e os colaboradores, como atores profissionais, entre 

outros. 
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um todo e enquanto produtos artísticos) e de seus integrantes específicos. Levantando 

questões sobre a delicadeza do equilíbrio em que estes tipos de projetos assentam, 

movidas a partir dos próprios integrantes da PELE, como de observadores externos: 

E então o fato de ter muita visibilidade, se num primeiro momento pode ser 

interessante, se não houver algum cuidado de como ele é gerido acaba por estar a 

cumprir uma agenda que não é a agenda da inclusão social. Para as pessoas que 

fazem parte do projeto, para o projeto e para a própria PELE, não sejamos 

ingénuos, não é? Agora, o que tu depois fazes com essa visibilidade é 

absolutamente fulcral e central, não é? Como é que tu utilizas esta visibilidade? 

Com quais objetivos? Com que fins? Isso é absolutamente fundamental. 

[Entrevista com um representante da PELE, fase exploratória, 30/06/2014]. 

A partir da análise do site oficial da associação, da entrevista exploratória e dos 

documentos recolhidos no campo foi feito também um movimento de aproximação às 

pessoas que constituem a própria associação, à sua estrutura, aos seus projetos e às suas 

metodologias. Os múltiplos aspetos analisados sobre as caraterísticas peculiares da 

PELE serão aprofundados ao longo do texto e de forma específica nos capítulos 2, 4, 5 e 

6. Apresentou-se aqui uma descrição preliminar para introduzir temas específicos que o 

estudo de caso escolhido levantou, pois, as especificidades do objeto empírico e o 

diálogo com o contexto analisado, colocaram novas questões, estímulos e desafios para 

o percurso científico.  

A partir desta descrição inicial, portanto, evidencia-se como a peculiaridade do 

caso escolhido exigiu um reposicionamento até a nível teórico, levando a trabalhar a 

questão específica das artes e dos teatros, ou melhor, a análise de práticas artísticas e 

culturais associadas a projetos de inclusão social.  

 

1.3. O processo metodológico: pressupostos e operacionalização 

Esta secção tem por intuito evidenciar os pressupostos que orientaram os 

movimentos metodológicos do percurso de investigação. Focando na descrição das 

escolhas metodológicas, propõe-se uma sistematização da linha das ações 

desenvolvidas, identificando o objeto de estudo, o problema, a pergunta de partida e os 

objetivos da investigação, imprescindíveis para o enquadramento do projeto. Em 
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seguida, explora-se a fundamentação da metodologia deste estudo e descrevem-se os 

métodos, as técnicas, os instrumentos e os procedimentos utilizados para a recolha de 

dados e sua interpretação.  

O quadro do processo metodológico deste estudo foi desenvolvido a partir dos 

objetivos, da inquietação científica e da pergunta de partida e, pelas suas 

especificidades, construiu-se em constante relação com o objeto empírico, inserindo-se 

numa estratégia predominantemente qualitativa (intensiva). O trabalho de campo e as 

ações de um investigador estão diretamente ligados aos aspectos metodológicos, 

técnicos e analíticos, proporcionados por técnicas e métodos seguidos de forma 

criteriosa para que levem a resolver problemas científicos (Sá-Silva et al., 2009) e em 

âmbito de uma investigação de pendor qualitativo a importância desses critérios torna-

se uma questão central.  

A seleção de métodos e técnicas decorreu de necessidades investigativas que 

também surgiram com a permanência do investigador no terreno, articulando a 

complexidade do objeto com as reflexões e a revisão da literatura. Neste sentido 

enfatiza-se a importância do conceito de validade da pesquisa qualitativa (intensiva) e o 

papel do pesquisador enquanto “instrumento” do processo de investigação (Pyett, 

2003), assumindo que os atributos individuais e as perspetivas do investigador 

influenciam o processo. A pesquisa qualitativa requer “auto análise” e reflexividade e 

tem que se balancear entre rigor e criatividade (Pyett, 2003).  

Na pesquisa quantitativa (extensiva) o conceito de validade é relacionado com 

precisão, relevância e confiança dos indicadores de medida. Já na pesquisa qualitativa 

(intensiva) o conceito de validade relaciona-se à capacidade de compreensão, 

entendimento, representação e explicação do investigador. Priscilla Pyett (2003) 

evidencia que, apesar do conceito de validade não se associar diretamente ao paradigma 

da pesquisa qualitativa, muitos pesquisadores qualitativos evidenciam a sua 

importância. Na pesquisa qualitativa, há validade caso se consiguam descrever as 

peculiaridades do fenómeno que se entende aprofundar, explicando ou teorizando.  
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Para a autora, alguns parâmetros de validação assentam no rigor na amostragem 

e na coleta dos dados e da análise; na triangulação entre as fontes, entre os métodos, 

entre os investigadores (quando pertinente) e entre as teorias; na utilização de descrições 

densas e na escrita de relatos detalhados. É também prudente utilizar estratégias de 

honestidade, de abertura e de reflexividade que é aconselhado transparecer no processo 

de escrita.  

A atenção ao processo e a sua explicitação pode-se tornar mais importante do 

que os resultados da investigação. Portanto, conforme Miguel Valles (2007), os critérios 

de qualidade que devem ser considerados em estudos de pendor qualitativo são a 

confiabilidade (relacionada com o uso das técnicas), a autenticidade e os critérios éticos. 

Para o autor torna-se relevante também a questão da transferibilidade da investigação 

que passa pela disponibilização do material utilizado pela recolha dos dados ao longo do 

processo metodológico (guião/ fichas) e que permitem ter acesso ao trabalho intelectual 

do autor.  

Seguindo estes pressupostos foi pensada a exposição deste primeiro capítulo 

desde suas sessões iniciais, e que irão acompanhar o escrito todo, apresentando uma 

descrição da análise que refletisse também a lógica da investigação qualitativa. 

Considerando também a especificidade do estudo de caso, apresentado brevemente no 

capítulo 1.2, foca-se na especificidade das associações de caráter cultural e artístico 

orientadas para a inclusão social e abrem-se questões decorrentes da relação do 

sociólogo com os contextos específicos observados.  

Neste sentido, vale a pena ressaltar a necessidade de ganhar uma relação de 

confiança com as pessoas envolvidas, principalmente em pesquisas qualitativas, ainda 

mais quando são abordadas temáticas delicadas que requerem acesso aos dados 

sensíveis das pessoas ou que discutem assuntos pessoais e que provocam emoções 

fortes aos abrangidos. As questões éticas sobre a visibilidade das pessoas envolvidas 

(anonimato) e o respeito das situações (evitar estigmatização/ julgamentos morais) 

devem acompanhar todas as fases da investigação, desde o estar do sociólogo no terreno 

e até a escrita final. 
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Como foi apontado anteriormente, o estudo de caso, que permite, 

metodologicamente, um raciocínio abdutivo, foi selecionado a partir da fase 

exploratória da pesquisa, realizada no concelho do Porto entre março e setembro de 

2014 (cap 1.1). O modelo analítico do estudo de caso permite uma análise do contexto 

social, direcionando a compreensão em diferentes níveis (territorial, associativo, 

individual, relacional, discursivo dos atores envolvidos), promovendo uma compreensão 

do fenómeno de forma integrada, dialogando entre níveis micro e macro e evitando uma 

análise isolada dos seus constituintes.  

Neste sentido, foram trianguladas fontes primárias e secundárias, diversas 

técnicas e métodos de recolha de dados, e diferentes pontos de vista dos atores sociais 

envolvidos. A estratégia metodológica do estudo de caso proporciona investigar um 

fenómeno social em profundidade, levando em consideração o contexto e, ao mesmo 

tempo, evidenciar e considerar suas especificidades (Yin, 2009).  

Conforme salienta Miguel Valles (2007), a estratégia metodológica do estudo de 

caso conjuga diversas modalidades, ou seja, os estudos de caso etnográficos, os estudos 

de caso biográficos e outros com abordagens metodológicas singulares, como a 

etnometodologia e a avaliação. Nos estudos de caso etnográficos, no qual, conforme 

esta subdivisão, insere-se este trabalho, a técnica principal é considerada a observação 

participante, mas evidencia-se que outro elemento central das investigações qualitativas 

é a triangulação, ou seja, a combinação de diversas estratégias que incluem a 

documentação e fontes estatísticas com técnicas mais clássicas da vertente qualitativa 

como as entrevistas não ou semi-diretivas (Valles, 2007). Saindo, portanto, de uma 

visão dicotómica do uso das técnicas, inserindo-se num paradigma de síntese da 

sociologia, cruzaram-se instrumentos quantitativos e qualitativos criados ad hoc para a 

compreensão e a interpretação do objeto de estudo. 

As questões metodológicas estão diretamente ligadas com a peculiaridade do 

objeto de estudo que se concretiza na análise da associação PELE. A natureza específica 

da associação, que assume na criação artística uma ferramenta essencial para a coesão 

social e territorial, levou ao debate sobre o recurso das práticas artísticas e culturais 

como formas de revitalização da participação democrática e combate à exclusão social 



 

58 

(Pinto, 1994), mostrando-se um interessante ponto de partida para compreender 

possíveis modalidades de mudança emancipatória, interromper os mecanismos de 

reprodução social além de compreender suas dificuldades de implementação (Azevedo, 

2012). 

Tendo em vista a especificidade do objeto de estudo, a pergunta de partida, que 

assenta no questionamento da realidade impulsionado por situações problemáticas, 

seguindo os pressupostos da Grounded Theory43 (Strauss & Corbin, 2008), propõe a 

compreensão de como e em qual medida os espaços de ação e participação coletiva do 

concelho do Porto criam novas redes de relações locais que proporcionam inclusão, 

conexão, solidariedade, pertença e proximidade.  

A inquietação científica, ou problema, se foi afunilando ao longo da investigação 

e se desenvolveu a partir de três eixos temáticos, centrais na definição inicial do objeto 

de estudo e já presentes na fase exploratória: o território (urbano), a exclusão, ou 

melhor, a inclusão social, e as ações da sociedade civil. Esses três elementos, postos em 

diálogo entre eles, perpassam os objetivos da investigação e acompanharam o inteiro 

processo de pesquisa. Ao mesmo tempo, foram integrados por outros eixos temáticos 

que surgiram ao longo da investigação, em linha com um processo abdutivo e com a 

Grounded Theory que colocam os questionamentos teóricos em diálogo com o terreno, 

fonte de novos questionamentos e descobertas teóricas.  

Portanto, no específico, através do estudo de caso da associação PELE, inserido 

no contexto territorial, social, económico e político, o objetivo geral da investigação foi 

analisar, através de uma perspetiva sociológica, como e em qual medida determinadas 

ações da sociedade civil de caráter cultural e artístico proporcionam alternativas às 

formas de exclusão e segregação social no concelho do Porto. 

 Os objetivos específicos foram: 1) compreender se e de que forma as ações da 

associação PELE contrastam formas de discriminação e exclusão social e revalorizam o 

                                                             
43 Em português teoria fundamentada em dados. A Grounded Theory é uma teoria indutiva assente na 

análise sistemática dos dados. Não há uma teoria a ser testada, mas uma tentativa de entendimento de um 

fenómeno social. Os dados, reunidos por meio de métodos variados de coleta, informam a teoria após sua 

codificação, comparação e extração de regularidades. A análise dos dados e o desenho da investigação 

estão em constante diálogo, salientando a natureza processual e interativa da pesquisa. 
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espaço urbano através de uma política de revitalização da participação democrática; 2) 

analisar se e como as ações coletivas presentes tornam-se redes de apoio, pertença 

social, solidariedade e inclusão para os participantes e para a comunidade; 3) discutir 

desafios e alternativas possíveis acerca das políticas públicas na área de exclusão social, 

enfatizando a colaboração com o associativismo cultural e artístico inscrito no território.  

Os objetivos estavam voltados, portanto, à compreensão e análise das relações 

entre as atividades da associação e o território, que consiste, no nosso caso específico, 

no espaço urbano; a relação entre a associação e os participantes; a relação entre a 

participação às atividades da associação e a inclusão social; e a relação entre a 

associação e outras instituições públicas.  

Apesar da pesquisa se enquadrar numa dimensão micro com forte ligação com o 

território e concentrada numa associação específica, as relações com as políticas 

públicas e as dinâmicas próprias da sociedade contemporânea levam a promover uma 

ampliação do olhar, incluindo uma contextualização mais abrangente. Portanto, este 

estudo foca-se num nível de análise micro, mas também meso, com um olhar ao espaço 

local, a uma associação específica, perpassando pela experiência das pessoas 

envolvidas, dos fundadores e dos parceiros institucionais.  

Para compreender o contexto, e em linha com uma sempre mais reconhecida 

integração entre técnicas metodológicas de linhagem diferentes, torna-se necessário 

promover a integração de uma análise marcadamente qualitativa com técnicas de pendor 

mais estatístico. Identificamos também que, mesmo sendo considerada uma superação 

de uma dicotomia entre metodologias opostas, já nas investigações da década de 1920 

da Escola de Chicago, conhecida pela sua abordagem qualitativa e marcadamente 

empírica, a integração com estatísticas era presente e eram implementadas aberturas aos 

quadros metodológicos mistos:  

Os métodos da estatística e dos estudos de caso não são conflitivos entre si; na 

verdade são mutuamente complementares. As comparações estatísticas e as 

correlações podem muitas vezes sugerir pistas para a pesquisa feita mediante 

estudos de caso, e os materiais documentais, trazendo à luz os processos sociais, 

conduzirão inevitavelmente a indicadores estatísticos mais adequados. Contudo, 

se quisermos que a estatística e os estudos de caso dêem sua plena contribuição 
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como ferramentas da pesquisa sociológica, será preciso garantir um 

reconhecimento equitativo e dar a cada um dos métodos uma oportunidade de 

aperfeiçoar sua própria técnica.” (Burgess, 1927, p.120 apud Coulon, p.119). 

Nas próximas páginas deste capítulo, tendo em considerações estas primeiras 

questões aqui tratadas, aprofundar-se-à a descrição das técnicas utilizadas ao longo da 

investigação. 

No que diz em respeito ao quadro do processo metodológico, o estudo de caso 

prevê a integração de diversas técnicas e, conforme a especificidade de uma pesquisa 

qualitativa, visa um trabalho prolongado no terreno que se traduziu no acompanhamento 

das atividades desenvolvidas pela associação PELE desde outubro de 2014 e até 

setembro de 2017, por um total de 36 meses. Conforme Strauss e Corbin (2008), a 

pesquisa qualitativa se explicita em investigações que produzem resultados que não são 

alcançados através de procedimentos de quantificação estatística e, apesar de alguns 

dados qualitativos poderem ser quantificados, o grosso da análise é de interpretação:  

Ao falar sobre análise qualitativa, referimo-nos não à quantificação de dados 

qualitativos, mas, sim, ao processo não-matemático de interpretação, feito com o 

objetivo de descobrir conceitos e relações nos dados brutos e de organizar esses 

conceitos e relações em um esquema explanatório teórico. (p.24) 

As técnicas associadas às pesquisas qualitativas podem ser múltiplas e não se 

reduzem a fontes primárias decorrentes de observação e entrevistas, mas podem, e em 

certos casos devem, recorrer também a documentos e dados quantificados como os dos 

censos. Strauss e Corbin (2008) apontam para inúmeras questões e problemas de 

pesquisa que podem se beneficiar de investigações de teor qualitativo e evidenciam três 

componentes principais que se encontram transversalmente em qualquer tipo de análise 

qualitativa: 1) os dados, com proveniência de várias fontes, como observação, 

entrevistas, documentos, registros, filmes; 2) os procedimentos44 para interpretar, 

codificar e organizar os dados: “conceitualizar e reduzir os dados, elaborar categorias 

em termos de suas propriedades e dimensões, e relacioná-los por meio de uma série de 

                                                             
44 Os procedimentos são também parte do processo analítico e incluem amostragem não estatística, a 

redação de memorandos e diagramação. 
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declarações preposicionais” (Strauss & Corbin, 2008, p.24); 3) os relatórios escritos e 

verbais como artigos científicos, palestras ou livros. 

Afunilando as questões metodológicas e associando-as ao caso mais específico 

do nosso trabalho, Estivill (2003), que propõe um apanhado geral sobre o conceito de 

exclusão social45 e explica a pertinência que o mesmo ainda conserva dentro dos 

debates das desigualdades e situações de miséria da sociedade contemporânea, 

identifica modalidades de medida da exclusão social e as estratégias possíveis para 

enfrentá-la, apontando a necessidade de um entendimento e compreensão da exclusão 

social, mais do que uma medição, inserindo-a, assim, numa análise de cariz mais 

qualitativo:  

[...] contar, medir, quantificar a exclusão conduz mais para a gestão e, até certo 

ponto, para a sua reprodução; enquanto compreender, explicar, pode direccionar 

para outras estratégias e, entre elas, a da transformação e a da erradicação. Em 

qualquer caso, o que interessa é um conhecimento mais completo possível sobre 

este problema. (p.53)  

Outra temática cara a este estudo, devido às especificidades do trabalho 

desenvolvido pela associação em causa, pode ser verificada no trabalho sobre Portugal 

de Vera Borges, Pedro Costa e Susana Graça (2014) que discute as abordagens 

possíveis às investigações sobre as artes, e foca no caso específico do teatro, ferramenta 

principal nos trabalhos desenvolvidos pela PELE.  

Os autores apontam que a investigação pode ser direcionada em cinco dimensões 

diferentes: económica; organizacional; cultural (objetivos artísticos); “social (impacto 

das estruturas artísticas nas redes comunitárias, na participação dos públicos)” (Borges 

et al., 2014, p.958); a qualidade de vida de consumidores e pessoas envolvidas nas artes. 

A nível metodológico, os autores, que apostam em observações continuadas, 

evidenciam como o estudo destas cinco dimensões pode ser efetuado por quadros 

analíticos mistos, que integram métodos qualitativos com métodos quantitativos e 

apontam que as técnicas quantitativas fornecem um quadro geral: “promovem uma 

fotografia [...] dos grupos de teatro, bem como das estruturas artísticas e culturais em 

                                                             
45 Ver sobre isto o capítulo 2.1 
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geral” (Borges et al., 2014, p.959). Já, para os autores, as entrevistas aprofundadas, a 

pesquisa de terreno e a observação, podem investigar questões sobre “impactos” sociais, 

relação entre a cultura e qualidade de vida, a coesão social e a inclusão. 

As técnicas, portanto, podem integrar-se de forma harmoniosa em múltiplas 

modalidades, mas sempre proporcionando uma coerência com os objetivos da 

investigação e entre a metodologia, a teoria e a empiria. No caso específico, as técnicas 

utilizadas foram a análise de fontes documentais, a observação participante, o inquérito 

por questionário e as entrevistas semi-estruturadas, operacionalização de uma tentativa 

de exploração do caso, complexo e multidimensional, e saturação analítica do objeto por 

meio de uma multiplicidade de técnicas.  

Cada técnica de recolha dos dados possuiu objetivos específicos e foi 

enquadrada em fases temporais distintas. No entanto, todas as técnicas e as fases da 

investigação convergiram num desenho coerente do estudo e acabaram também por se 

sobreporem e acompanharem o trabalho investigativo complementarmente, como se 

pode deduzir também da visão do cronograma do estudo46. E é promovendo esta 

integração que descrevem-se em seguida as técnicas que constituem o processo 

metodológico. Com objetivos de inteligibilidade e exemplificação da descrição do 

processo, apresentam-se esquematicamente separadas. 

Os documentos constituem uma fonte de informação secundária e podem 

compreender dados não publicados elaborados por organismos públicos ou privados, 

relativos à sua atuação, e dados publicados por organismos públicos e privados: 

estatísticas e informes, investigações publicadas em livros e revistas e investigações não 

publicadas (D’Ancona, 2001).  

Nesta pesquisa a análise de fontes documentais concretizou-se em análise de 

material audiovisual e escrito presente na página web oficial da PELE e de panfletos, 

programas e registos dos processos artísticos implementados por ela, recolhidos no 

terreno. Ajudou na compreensão da natureza da associação, das dinâmicas com as 

instituições e das relações entre o(s) grupo(s) e o(s) território(s). Conforme já apontado 

                                                             
46 O cronograma completo da investigação pode ser consultado no Anexo 1 
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na segunda secção deste capítulo, o primeiro passo foi analisar todo o material, escrita e 

vídeo, presente no site da associação e acompanhar as publicações efetuadas na página 

facebook produzida pela própria PELE.  

Em seguida, decidiu-se efetuar uma monitorização semanal do mesmo site que 

acompanhou os meses de trabalho de campo, verificando as possíveis alterações e 

efetuando um print das mesmas. Contemporaneamente, foram recolhidos e, após o fim 

do trabalho de campo, organizados e sistematizados, uma série de documentos em 

formato físico ao qual tivemos acesso presenciando as atividades da PELE47.  

Com os objetivos de situar o presente estudo, efetuou-se também a análise 

sociodemográfica contextualizada do território envolvido, o concelho do Porto, a partir 

do levantamento de dados estatísticos48 que ajudaram na definição das tendências 

sociodemográficas da população.  

Apesar de ser considerada a técnica de cariz quantitativo por excelência, ao 

longo de uma primeira fase de observação foi definida a necessidade de aplicar um 

inquérito por questionário (IQ) para todas as pessoas participantes das atividades com a 

associação PELE.  

Para Ghiglione e Matalon (2005) existem quatro tipos de propósitos inscritos 

num IQ: 1) Estimar certas grandezas absolutas como a percentagem de pessoas que 

leem um certo jornal; 2) estimar grandezas relativas, ou seja, em relação à proporção 

interna a uma determinada população estudada; 3) descrever uma população ou 

subpopulação, ou seja, determinar as características de um grupo específico; 4) verificar 

hipóteses sob a forma de relação entre duas ou mais variáveis.  

O IQ fornece agregados de informação e, no caso específico objeto deste estudo, 

foi aplicado com o intuito dos pontos 2) e 3). Portanto, tornou-se útil e necessário para 

ter uma visão geral da situação demográfica das pessoas envolvidas, ainda mais 

                                                             
47 Pode ser consultada a lista resumida do principal material recolhido no campo anexo 6. 

48 Utilizaram-se os dados oriundos do Censo 2011 disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estatística 

– INE e pela base de dados PORDATA. 
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relevante à luz das tentativas de heterogeneização dos grupos apontadas por 

representantes da PELE e por técnicos de serviços do território entrevistados. 

 Decidiu-se aplicar o IQ aos participantes do projeto que, no período de entrada 

no campo, estava em andamento e em sua fase final. Algumas considerações foram 

determinantes para esta decisão: o período médio-longo49 de existência do projeto que 

se concretizava em encontros semanais de trabalho e convívio entre os integrantes, o seu 

estar numa fase final proporcionando uma visão de seu andamento e, principalmente, o 

seu reunir os integrantes dos diferentes grupos teatrais específicos, provenientes por 

diferentes territórios, numa síntese dos projetos já efetuados nos 7 anos anteriores pela 

associação50.  

Portanto, com objetivos descritivos, para obter uma panorâmica das 

caraterísticas sociodemográficas dos participantes dos projetos, criou-se um inquérito 

por questionário51 a ser aplicado aos participantes do projeto Mapa – o jogo da 

cartografia52. 

Além disso, o IQ tornou-se útil em vista da escolha sucessiva das pessoas a 

serem entrevistadas, permitindo efetuar uma seleção procurando um bom grau de 

diversidade interna ao grupo, com base nas respostas coletadas. A partir do IQ foram 

selecionados, conforme a disponibilidade das pessoas e os critérios de diversificação e 

saturação da informação, 15 participantes. A prévia aplicação do IQ e a presença 

continuada no terreno, fizeram com que existisse um bom grau de confiança entre o 

investigador e as pessoas entrevistadas. 

Algumas dificuldades ocorreram na aplicação do IQ por questões logísticas e do 

andamento do trabalho no terreno. Não foi encontrado um momento específico para a 

                                                             
49  O primeiro ensaio do projeto em questão, MAPA- o jogo da cartografia, decorreu em data 24.02.2014 

e a última apresentação em data 13.09.2015, para um total de cerca 19 meses. 

50 Conforme já apontado na secção 1.2, existem 5 grupos de teatro que surgiram no Porto com o trabalho 

da PELE e que integram a associação. Estes grupos seguiram linhas de trabalho próprio e convergiram no 

processo de criação do projeto MAPA. 

51 O IQ elaborado pode ser consultado nos anexos finais: Anexo 7. 

52 Foi um projeto de teatro comunitário que envolveu acerca de 100 pessoas criando uma participação 

transversal de diferentes grupos que se formaram com os projetos da Pele.  Para simplificar a escrita e a 

leitura irá ser denominado por MAPA. Sobre o projeto ver também a tabela 5 e o capítulo 4.  
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sua aplicação conciliável com o andamento dos ensaios e as apresentações públicas do 

projeto MAPA.  

Portanto, o IQ foi aplicado presencialmente, via telefone ou via e-mail, 

consoante a disponibilidade das pessoas ao longo dos meses de setembro, outubro e 

novembro de 2015, a partir dos contatos diretos estabelecidos através da presença do 

investigador no terreno, visitando os grupos ao longo de seus ensaios ou através 

ligações e sucessivos encontros efetuados com o auxilio de uma lista de presença dos 

participantes do projeto, disponibilizada pela PELE. No total foram aplicados 61 IQ de 

um universo de cerca de 90 indivíduos53. 

Um limite no que diz em respeito a esta técnica é a sua visão sincrónica. 

Propondo uma fotografia instantânea limitada num tempo específico, torna-se uma 

visão inacabada de um processo de grupos extremamente em mutação, abertos em 

receber novos participantes em qualquer ponto do processo e baseados em atividades 

voluntárias. A visão temporária do inquérito, portanto, pelas especificidades do objeto 

de estudo, ajuda numa possível descrição sociodemográfica dos participantes, mas não 

considera o andamento das participações, em que as mesmas pessoas possuem períodos 

de maior ou menor assiduidade às atividades, consoante vontades e disponibilidades.  

Foram desenvolvidas entrevistas individuais semiestruturadas com os 

fundadores da associação, com a população alvo das atividades e com os parceiros da 

PELE nos territórios, ou seja, técnicos e representantes de serviços e instituições que 

colaboraram nos projetos. As entrevistas foram gravadas em suporte áudio54 e 

transcritas de forma integral e o número de entrevistas foi determinado pelo critério de 

                                                             
53 Trata-se de grupos formados por pessoas que participam com diferentes graus de implicação e 

assiduidade. A fluidez dos grupos e a não constância de uma parte das pessoas envolvidas nas atividades 

tornou difícil contabilizar com exatidão o número da amostra. A estimativa foi, portanto, contabilizada a 

partir das observações e de uma lista de contatos disponibilizada pela PELE e diz respeito a um momento 

específico do projeto: sua fase final. 

54 Escolheu-se ao longo da investigação não recorrer à gravação em suporte vídeo. Apesar de 

proporcionar uma maior riqueza de dados para a interpretação, percebeu-se um elevado grau de 

desconforto por parte do entrevistado com o utilizo deste suporte. Ao longo da primeira entrevista 

efetuada o vídeo criou constrangimento e vergonha. O entrevistado, ao qual se tinha evidenciado a 

confidencialidade e anonimato da informação, olhou na vídeocamara afirmando não poder dizer certas 

coisas “em frente à câmara”, que foi desligada e não reproposta nas sucessivas entrevistas.  
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saturação e diferenciação. Para cada entrevista foi aplicada uma ficha de caracterização 

sociodemográfica55 que permitiu caracterizar a população envolvida no estudo.  

A principal vantagem do recurso às entrevistas é a possibilidade de ter acesso a 

informação rica de detalhes e pormenorizada ao nível dos significados, valores e 

experiências dos entrevistados. A todas as entrevistas precedeu a explicação do projeto 

de investigação e seus objetivos. A todos os entrevistados foi pedida a assinatura da 

declaração do consentimento informado em dupla cópia56. 

Conforme já apontado, a própria aplicação dos IQ foi importante pela escolha 

dos participantes aos projetos da PELE a serem entrevistados e facilitou o andamento 

das mesmas entrevistas. Com todas as 15 pessoas selecionadas a partir do IQ tinha-se 

alcançado um bom grau de conhecimento e confiança. Isto permitiu a entrada do 

investigador em algumas casas privadas e, provavelmente, o receber uma maior abertura 

nas respostas. Procurou-se, portanto, entrevistar pessoas provenientes dos 5 grupos 

individuados com a análise da página web oficial da PELE e dos grupos convidados que 

integraram e permaneceram no projeto57, com idades diferentes e com percursos e 

tempos de permanência na associação heterogéneos.  

Ao longo da investigação, no final de 2015, também surgiu a oportunidade de 

efetuar entrevistas com alguns participantes do projeto da PELE em Estabelecimentos 

Prisionais (EP)58 que, portanto, somaram-se às entrevistas dos grupos que participaram 

ao projeto MAPA e que necessitou uma reformulação parcial dos guiões. Foram 

também efetuadas as entrevistas com os três sócios fundadores da PELE e com dois 

                                                             
55 Anexo 8. 

56 Assinada pelo entrevistador e pelos entrevistados, uma cópia da declaração foi entregue aos 

participantes e a outra manteve-se com o investigador. Este procedimento proporcionou o acesso pelos 

entrevistados aos contatos do investigador e da informação escrita sobre os objetivos do projeto e foi 

considerado também um gesto simbólico atestante a disponibilidade e a participação na investigação. 

Pode ser consultado exemplo da declaração de consentimento informado em anexo: anexo 9. 

57 Ao longo do projeto MAPA, após uma primeira fase de criação artística dos 5 grupos já mencionados, 

foram também convidados o Coro Clássico do Órfeão Universitário do Porto, o Coro Sénior da Fundação 
Manuel António da Mota, o Grupo de Percussão do CIJ – Centro de Iniciativa Jovem – ADILO, o 

Arquicoro e a Orquestra Comunitária de Lordelo do Ouro. Os IQ e as entrevistas também contemplaram 

os participantes ao projeto MAPA provenientes destes grupos. 

58 Trata-se do projeto ECOAR, implementado pela associação entre 2015 e 2016, mencionado na tabela 5 

e aprofundado ao longo dos próximos capítulos. 
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representantes de grupos de teatro surgidos a partir dos projetos da PELE e que, de certo 

modo, continuaram as atividades empreendendo um percurso autónomo, ou seja, sem a 

presença de um diretor artístico da associação. Contemporaneamente, iniciaram-se os 

contatos com os parceiros dos territórios, na maioria assistentes sociais, psicólogos e 

educadores sociais, conhecidos ao longo da observação participante, durante o Festival 

MEXE 2015 ou por indicação da própria associação PELE.  

Estas entrevistas, efetuadas a partir de Outubro 2015, contemplaram 

representantes de instituições que participaram enquanto parceiros em projetos artísticos 

articulados pela PELE. De forma similar às entrevistas dos participantes, aqui também 

acrescentaram-se no decorrer da pesquisa as entrevistas de parceiros ligados ao(s) 

projeto(s) em EP, contando com diretores, guardas prisionais, educadores e outras 

figuras profissionais.  

No específico, portanto, foram efetuadas quatro tipologias de entrevistas (com as 

variantes em EP) e para cada uma foi construído um guião específico, consoante os 

diferentes tipos de interlocutores, ou seja, as entrevistas com os participantes às 

atividades da associação; com os atores do território em direto contato com a associação 

numa relação de parceria; com os fundadores da PELE e com os representantes dos 

grupos de teatro mais “autónomos”59.  

Resumindo, entre 2015 e 2016, efetuaram-se 42 entrevistas semi-estruturadas: 3 

com os sócios fundadores da PELE, 2 com os representantes de grupos “autónomos”, 21 

com participantes das atividades, das quais 6 efetuadas em instituições totais, e 17 com 

os parceiros do território, dos quais 10 trabalhavam em serviços prisionais.  

Efetuou-se o tratamento do material recohido a partir do esquema de análise de 

entrevistas aprofundadas proposto por Isabel Guerra (2014) em “Pesquisa qualitativa e 

análise de conteúdo”, proposta direcionada especificamente para análises em sociologia 

orientadas para um número razoável de entrevistas, no mínimo 15-20 (Guerra, 2014, 

p.68).  

                                                             
59  Para os guiões completos consultar os Anexos 10a, 10b, 11a, 11b, 12 e 13. Para uma visão das 

categorias de análise de tratamento das entrevistas remete-se para os anexos 10a/1, 10b/1, 11a/1, 11b/1, 

12/1 e 13/1. 
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Objetivando a elaboração do relatório final no que diz respeito à técnica 

específica, as cinco fases que operacionalizam o tratamento do material são: 1) a 

transcrição integral e fiel ao que foi dito, porém, efetuando os devidos arranjos 

necessários para tornar o discurso inteligível (tornar a oralidade um discurso escrito); 2) 

a leitura das entrevistas com anotações das temáticas (síntese da narrativa) e das 

problemáticas (a relação mais conceptual com o modelo de análise); 3) construção das 

sinopses das entrevistas, sínteses dos discursos feitas a partir das anotações da segunda 

fase, fieis à mensagem essencial e à linguagem da entrevista e que procuram reduzir o 

montante do material, obter uma visão geral do discurso, facilitar a comparação 

longitudinal e ter a percepção do nível de saturação alcançado; 4) a análise descritiva, 

construindo tipologias por semelhança dos discursos, análise categorial e temática; 5) 

análise interpretativa que permite conceber novos conceitos e avançar com proposições 

teóricas potencialmente explicativas do fenómeno (Guerra, 2014, pp.61-87). 

Apresenta-se em seguida uma tabela para mostrar alguns pontos importantes 

abordados nas diferentes entrevistas e que serão retomados e aprofundados a partir do 

quarto capítulo deste texto. 
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Tabela 7 – Esquema resumido das entrevistas efetuadas60 

Tipologia de interlocutor 

 

Número de 
entrevistas 

Macro temas abordados 

Fundadores da associação 
PELE 
 

3  O núcleo. Apresentação dos fundadores 
(percursos formativos e profissionais; 
motivações e objetivos dos fundadores)  

 A história (os momentos mais significativos 
no percurso da associação) 

 As tipologias de intervenções (as estratégias, 
os projetos, os impactos, as dificuldades)  

 As linguagens artísticas 

 O trabalho de(em) rede 

Atores participantes dos 
projetos/workshops 
 

21 
 
Dos quais 14 
participantes do 
MAPA e 7 dos 
trabalhos em EP 

 Motivações 

 Percurso na associação (passado, presente e 
futuro) 

 A experiência pessoal (teatral) 

 Os impactos (na esfera pessoal, relacional e 
no território) 

Respresentantes dos 
grupos “autónomos” 

2  Descrição do grupo e das atividades 

 A importância dos projetos da PELE para a 
criação de grupos territoriais  

 A relação com a PELE hoje 

Parceiros  17  
 
Dos quais 7 de 
serviços 
territoriais e 10 
de EP 

 A rede e seus parceiros. As motivações das 
colaborações 

 O andamento das colaborações (quem faz o 
que, a continuidade…) 

 Os pontos de força e as criticidades das 
colaborações 

 Mudanças, dificuldades e melhorias em 
âmbito do trabalho: as especificidades das 
atividades artísticas associadas a 
intervenções sociais 

Fonte: elaboração própria. 

Como sugere José Magnani (2002), utiliza-se a etnografia para entender as 

dinâmicas culturais e de sociabilidades nas cidades contemporâneas na tentativa de criar 

novos arranjos analíticos e articulando dados que pareciam fragmentários. Considera-se 

                                                             
60 Para uma visão esquemática de informações acerca dos entrevistados envolvidos no estudo podem ser 

consultados: a tabela 10 (Os parceiros entrevistados: serviços, locais, cargos e formação), o anexo 25 (Os 

parceiros entrevistados: serviço e ano de início da parceria com a PELE) e o anexo 26 (Esquema 

resumido da sociodemografia dos entrevistados: Fundadores da PELE (F), Atores Participantes (A) e 

Representantes de grupos “autónomos (G)).  
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uma visão situada multidimensional que procure entender os fenómenos sociais que nos 

cercam, amparada no vaivém entre os quadros teóricos e as incursões no terreno e 

incorporando os atores e as suas práticas, introduzindo outros pontos de vista sobre as 

dinâmicas e seguindo os já citados pressupostos da Grounded Theory. E é no 

seguimento destes pensamentos que evidencia-se a importância da observação do 

familiar (Velho, 1987), por parte dos profissionais das ciências sociais, por meio de 

estudos etnográficos que proporcionem o entendimento das sociedades contemporâneas 

e da mudança social.  

O antropólogo brasileiro Gilberto Velho (1987) evidencia como o ter 

familiaridade com fatos ou questões não significa necessariamente possuir 

conhecimento em relação a eles, e, para tanto, torna-se importante observar as 

metrópoles inseridas na sociedade complexa na qual vivemos, por meio de um processo 

de estranhamento, que permite considerar diferentes pontos de vista científicos, mas 

também de outros especialistas e atores sociais, contribuindo, assim, para a 

compreensão da sociedade. Para tal, torna-se necessário um esforço de aproximação e 

distanciamento ao objeto de estudo, assumindo o grau de subjetividade do investigador, 

conforme já apontado anteriormente, e a existência de diferentes pontos de vista, 

permitindo, assim, a produção de conhecimento e a criação de categorias não 

hierarquizadas conforme a representação da visão dominante. Através de múltiplas 

interações estabelecidas com os intervenientes e protagonistas da realidade estudada, o 

investigador desenvolve seu olhar e assumem-se também elevados níveis de 

interferência do observador no contexto, diretamente proporcional à permanência do 

mesmo no terreno (Costa, 2007).  

No âmbito do estudo de caso apresentado, a observação participante, estruturada 

e individual das relações (proximidade/ solidariedade), do espaço (acessibilidade/ 

organização), dos atores (idade/ gênero/ nacionalidade/ etnia/ indumentária/ função) e 

das finalidades (objetivos dos participantes), foi efetuada nos horários de abertura da 

associação ao público, mas também participou-se de diversas atividades, num 

movimento de acompanhamento da rotina da associação. Concretizou-se na presença 
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prolongada do investigador no terreno e, consequentemente, no contato direto e na 

interação com o contexto social estudado e com as pessoas observadas.  

Como já foi apontado no inicio do presente capítulo foram 36 os meses totais de 

acompanhamento do trabalho e da rotina da associação. Ao longo destes 36 meses 

tiveram momentos de maior ou menor proximidade e de maior e menor sistematização 

da informação recolhida. Alternaram-se momentos de observação mais distanciada a 

momentos de intenso acompanhamento e atuação intencional nas atividades. Por isto, a 

observação estruturada foi efetuada ao longo dos 36 meses de trabalho de campo com 

diversos graus de intensidade e foi acompanhada por diversos momentos de reflexão. 

Durante o trabalho de campo foram, portanto, efetuadas observações 

sistemáticas das atividades da associação compreendendo a observação dos ensaios, dos 

fóruns de debate61, das apresentações públicas de espetáculos teatrais (seja na cidade do 

Porto seja noutras cidades), de palestras e seminários nos quais a associação participava 

e de reuniões organizativas entre os membros da PELE62 e, em certos casos, parceiros. 

Foi pré-formulada uma grelha de observação que auxiliasse os registos sobre o 

andamento do campo, com categorias de observação para os ensaios presenciados e para 

os espetáculos e eventos promovidos pela PELE63. Além disso, foram observados os 

territórios nos quais foram desenvolvidas as atividades da associação, com visitas 

acompanhadas por informantes privilegiados, ou seja, um participante às atividades 

residente no mesmo território64.  

O diário de campo (DC) foi o principal instrumento de suporte à observação 

etnográfica (ou field analysis). Conforme evidencia José Luis Fernandes (2002), o DC 

                                                             
61 Os fóruns são momentos de debate organizados pela PELE nos quais participam os componentes dos 

cinco grupos de teatro mais estáveis ao longo dos quais partilham-se ideias para atividades e projetos 

futuros ou a decorrer, como reflexão sobre projetos passados. 

62 Para uma visão geral dos principais momentos observados ao longo do trabalho de campo remete-se ao 

anexo 14, em que são reportadas as atividades efetuadas e registadas no diário de campo explicitando tipo 

de atividade presenciada, a data, o local, a hora de início e de fim da observação e o tipo de dados 

recolhidos. 

63 As grelhas de observação podem ser consultadas nos anexos  15 (categorias para a observação de 

ensaios) e 16 (categorias para observação de eventos e espetáculos).  

64 Pode-se afirmar que os territórios em que a PELE implementou projetos de forma mais continuativa no 

tempo ao longo do seu percurso são: Lordelo do Ouro,  Lagarteiro, Vitória e, mais recentemente, Bonfim. 

Esta questão será retomada no decorrer da tese. 



 

72 

reune os vários tipos de discursos, memórias e narrativas, cruzando as diferentes 

modalidades de apreensão do real, proporcionando a organização da dispersão dos 

acontecimentos do dia-a-dia.  

No caso específico deste trabalho, a organização do DC previa uma parte mais 

estruturada que respondia a um conjunto de categorias estipuladas nas já apontadas 

grelhas de observação e uma parte mais aberta que contemplava o próprio andamento da 

observação, mas também fragmentos discursivos presenciados e outras questões 

relevantes observadas, que surgissem para além das categorias iniciais65. 

Acompanharam complementarmente o DC também a fotografia e, em certos casos, a 

descrição gráfica de situações específicas, auxiliando a análise dos espaços e das 

interações. 

Nos trabalhos etnográficos é necessário conciliar os tempos da investigação com 

os tempos e as dinâmicas próprias da realidade observada. Apesar de não existirem 

linhas tão rígidas entre as diferentes fases de um estudo intensivo, mas, pelo contrário, 

uma sobreposição na atuação das tarefas da investigação, considera-se necessário, para 

a organização mental e metodológica do trabalho, estabelecer marcos temporais do 

andamento do trabalho de campo e da observação etnográfica.  

Começou-se a observação sistemática do objeto empírico a partir das 

apresentações formais do projeto de teatro comunitário que estava a estrear no Porto, o 

já citado MAPA, enquanto público. Nesta fase inicial, apesar de já ter entrado em 

contato com a associação e manter um diálogo com alguns representantes, a 

investigação não tinha sido ainda formalizada e a principal fonte de informação sobre os 

movimentos e as apresentações era representada pelos canais de domínio público 

veiculados na internet.  

O acesso sistematizado à página facebook e ao site oficial da associação foram 

fundamentais para alcançar as informações, sobretudo no que diz respeito à 

programação. Abril de 2015 foi um momento de virada na pesquisa, pois teve uma 

                                                             
65 A este respeito, as descrições foram intercaladas por Notas de Observação (NO), Notas Teóricas (NT) e 

Notas Metodológicas (NM), evidenciadas com diferentes cores no corpo do texto.   
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mudança no estar no campo do investigador. Presenciaram-se os ensaios dos dois 

projetos da PELE que estavam a decorrer, o MAPA e o projeto NÓS, que encontravam-

se já nas suas fases finais, momento em que os encontros e os ensaios eram 

principalmente voltados à repetição das peças, em vista das apresentações para o 

público. 

O contato direto e a presença do investigador nos ensaios criou um 

conhecimento recíproco, abrindo as relações para todos os participantes aos projetos, 

indo além de contatos limitados com algumas pessoas específicas. Seguiram-se os 

ensaios regularmente e, ao longo dos encontros, manteve-se uma posição menos 

“participante” observando o andamento a partir de uma posição lateral, travando 

conversas informais com as pessoas e anotando breves informações no DC que 

acompanhava o investigador no campo.  

A partir do terceiro ensaio presenciado do projeto MAPA66 efetuou-se um 

registo visual dos encontros, com o consenso da associação e de todas as pessoas 

envolvidas. A fotografia tornou-se rapidamente motivo de interação com diversas 

pessoas e através daquela estreitaram-se laços de confiança, fazendo com que as pessoas 

passassem a se familiarizar com a presença e o papel do investigador, como já reportado 

numa reflexão intermédia publicada num encontro científico internacional sobre o 

andamento do processo investigativo (Serafino, 2017).  

Este período inicial proporcionou um contato e uma aproximação gradual do 

investigador aos participantes dos grupos teatrais, grupos até muito grandes que 

envolviam cerca de cem pessoas, e de familiarização com as atividades e as linguagens 

artísticas específicas.  

Em setembro de 2015 presenciou-se e observou-se o Festival de Arte e 

Comunidade Mexe IV67, do qual a PELE era a principal promotora e organizadora. Ao 

longo do mês de grande trabalho, cheio de estímulos e atividades, desenvolveram-se 

                                                             
66 Presenciaram-se os ensaios do projeto MAPA decorrentes entre os meses de Abril e Setembro 2015 e 

acompanhou-se o grupo nas suas apresentações finais, no Porto e em Lisboa, seguindo a organização 

logística da PELE e efetuando as viagens e estadias com eles. 

67 Mais informações sobre o festival presentes em: https://www.apele.org/mexe-iv Acesso em 

04/09/2018. 

https://www.apele.org/mexe-iv
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múltiplas funções e criaram-se, ou consolidaram-se, importantes relações de confiança 

com os fundadores da associação, participantes e parceiros.  

Conforme foi já relatado, a participação de forma mais ativa na organização das 

atividades do festival, por um lado, facilitou o conhecimento e aproximação ao objeto 

de estudo, por outro, criou ulteriores desafios na operacionalização das mansões 

necessárias para a coleta de dados sistematizada. Estes desafios e dificuldades conexas 

estimularam a reflexão sobre a necessidade de manter um equilíbrio entre a distância e 

aproximação ao campo e a necessidade de uma observação prolongada no tempo, que 

proporcione a existência de momentos reflexivos intermédios:  

Se, por um lado, este período foi marcado por uma aproximação ulterior às 

pessoas e às dinâmicas da associação permitindo a familiarização com o objeto 

de estudo, vale a pena ressaltar, no que diz respeito ao trabalho de observação, 

que foi um momento em que não se conseguiu coletar tantos dados como seria 

desejável em um momento tão intenso como esse. Isso fez refletir sobre a 

necessidade de manter um equilíbrio entre a distância e aproximação ao campo 

que, como todos os equilíbrios, é de difícil alcance, mas fundamental para 

conseguir estranhar o familiar (Velho, 1987) e moderar entre o “perto” e o 

“longe” (Magnani, 2002). (Serafino, 2017, p.366) 

Foi o acompanhamento continuado e estruturado e as sucessivas aproximações 

que proporcionaram o contato com os que se tornaram entrevistados colaborantes para 

este estudo, o entendimento de múltiplas dinâmicas e o surgimento de novas 

possibilidades de observação. Neste sentido inseriu-se a possibilidade de presenciar e 

fotografar laboratórios implementados pela associação em EP que, consequentemente, 

abriram a possibilidade de obter a autorização da Direção Geral de Reinserção e 

Serviços Prisionais (DGRSP)68 para efetuar as já referidas entrevistas com participantes 

e parceiros dos projetos da PELE nos EP da Área Metropolitana do Porto.  

Ao longo de 2016 frequentou-se semanalmente a sede da associação e 

presenciaram-se os ensaios de terça-feira do grupo de TC da associação Povoar69, que 

surgiu com o auxilio do trabalho da PELE. Observaram-se também momentos coletivos 

                                                             
68 Ver anexo 17. 

69 Os ensaios foram seguidos semanalmente entre os meses de março, abril, maio e junho 2016. 



 

75 

dos integrantes não finalizados a específicos objetivos artísticos, como as festas de 

Natal 2015 e 2016. 

Nos últimos meses de 2016 aviou-se também um projeto de ação social com 

forte laço territorial, promovido por um consórcio de instituições, dentro do qual era 

previsto um laboratório de TC administrado pela PELE com duração prevista de acerca 

de um ano, intitulado Ilhas do Bonfim, e que originou o espetáculo teatral CAL.  

Abriu-se assim a possibilidade de observar o processo de criação que, apesar das 

múltiplas atividades observadas, não tinha sido até a data presenciado. Com o diretor(a) 

artístico representante da associação estipulou-se observar o processo até dezembro de 

2016, período ao longo do qual foram feitas anotações sistemáticas e estruturadas das 

observações.  

Esta fase foi central para o entendimento e o conhecimento situado das 

atividades artísticas e a observação das dinâmicas assentes a estas experiências com 

maior profundidade e que foram vivenciadas em primeira pessoa pelo investigador. 

Conforme o andamento das atividades, foi feita a escolha de continuar no projeto “a 

título pessoal” após o fim do ano de 2016, ou seja, sem recolher informações específicas 

para os fins da pesquisa, e até a data da apresentação pública final, prevista para o mês 

de setembro de 201770.  

Considerou-se a importância da permanência no projeto para promover uma 

continuidade nas relações formadas ao longo dos anos de presença no terreno e não 

truncá-las de forma abrupta após o conseguimento dos objetivos da pesquisa, mas 

também para obter uma visão geral de todo o processo de criação e para a formação do 

próprio investigador: 

Ao longo de 2017 não tomei notas das observações efetuadas se não de forma 

esporádica e relativas principalmente a questões reflexivas e não descritivas por 

dois motivos. O primeiro diz respeito à saturação da informação já recolhida, 

nomeadamente sobre a descrição dos espaços, das relações existentes e das 

atividades desenvolvidas. O segundo remete às questões éticas subjacentes ao 

processo de pesquisa. Foi concordado com os representantes da associação que o 

                                                             
70  Inicialmente foi prevista uma única apresentação final. Após a primeira apresentação foram propostas 

oportunidades para continuar na implementação do projeto e para efetuar novas apresentações. 
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meu período de observação iria terminar em Dezembro de 2016, principalmente 

no que dizia respeito ao processo de criação que estava a acompanhar e que 

continuei a seguir a título pessoal. Continuei para não terminar as relações e 

colaborações de forma abrupta, após o alcance dos meus objetivos, e para ter 

uma visão completa pela minha formação pessoal e profissional (ligada a este 

projeto em andamento) de um processo de criação artística coletiva. (NDC, 

4/9/2017) 

Em Setembro de 2017 também observou-se a quinta edição do Festival MEXE, 

no qual teve-se novamente um papel ativo e que concluiu formalmente o período de 

trabalho de campo. A observação representou aqui a técnica que mais proporcionou 

uma visão global do andamento do processo de investigação. A escrita sistemática, 

através do diário de campo, foi um elemento central para a reflexão transversal das 

diferentes técnicas.  

Conseguiu-se, assim, evidenciar a sequência das escolhas e das ações 

metodológicas efetuadas, proporcionando um diálogo entre a empiria e a teoria 

continuado no tempo.  

Conforme exposto, ao longo dos meses de observação, efetuaram-se 

participações formais e estruturadas, mas houveram também diversas participações 

informais nas atividades da PELE, acompanhando e tendo parte ativa no contexto social 

para além dos objetivos do estudo71.  

Para concluir a apresentação metodológica do estudo, com objetivos de 

esquematização do processo investigativo, propõe-se a seguir uma lista sintética das 

atividades efetuadas. O cruzamento e triangulação dos dados recolhidos a partir das 

diferentes técnicas, entre as quais a observação participante e as entrevistas semi-

estruturadas, tiveram um papel de relevo. Junto com a leitura bibliográfica, aprofundada 

nos próximos capítulos, tornaram-se a base para o presente escrito e para as análises 

feitas. 

 

                                                             
71 Sobre possibilidades de aproximação entre artes e academia remete-se para o trabalho de Sara Joana 

Dias e João Teixeira Lopes (2014). 
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Tabela 8 – Resumo do capítulo 1.3: As técnicas metodológicas utilizadas para a recolha de dados. 

As técnicas utilizadas para a recolha de dados 

* Observação   

de ensaios Assistência a ensaios dos espetáculos MAPA, NÓS, Passeios ao PÔR 
do SOL, EIRPAC; Assistência e participação aos ensaios do projeto 
Retratos das Ilhas (CAL) e oficinas promovidas ao longo do festival 
MEXE III e IV 

de espetáculos Assistência de apresentações públicas dos espetáculos MAPA, NÓS, 
Passeios ao PÔR do SOL, Retratos das Ilhas (CAL) e de espetáculos 
da programação do festival MEXE III e IV 

de reuniões Participação em reuniões com a direção da PELE, fóruns de grupos 
de TC, forúns no âmbito do projeto ECOAR e reuniões sobre o 
festival MEXE III e IV 

de palestras/debates públicos Assistência de apresentações de documentários e livros, 
conferências e seminários promovidos pela PELE; Assistência e 
colaboração na organização do encotro científico EIRPAC I e II ; 
Acolhimento e acompanhamento de diretores artísticos e grupos de 
participantes do evento MEXE III e IV e EIRPAC I e II 

de territórios Lordelo do Ouro, Vitória, Bonfim, Lagarteiro 

* Elaboração e realização de 
entrevistas  

 

Atores 21: MAPA 14 (de 2 a 4 de cada grupo envolvido) + ECOAR 7 

PELE 3 (fundadores) 

Parceiros 17  

Novos grupos de teatro 2 (representantes) 

* Elaboração e aplicação de 
inquérito por questionário  

 
 

 
 

Participantes do MAPA Previstos Aplicados 

 90 61 

* Análise de fontes 
documentais 

 

 Análise da página web oficial. Assistência de documentários acerca 
dos projetos passados, Leitura de referências bibliográficas 
fornecidas pela organização; análise de panfletos e programas 
distribuídos pela associação 

Fonte: elaboração própria. 
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Capítulo 2. – Análises dos contextos espácio-temporais do 

estudo de caso 

Conforme apontado no primeiro capítulo, estudar fenómenos a partir da 

estratégia metodológica do estudo de caso requer uma investigação em profundidade de 

uma unidade social, levando em consideração a sua complexidade inserida num 

contexto específico. Neste sentido, fundamental para uma correta análise e apresentação 

do caso, situado no tempo e no espaço, propõe-se uma descrição das especificidades das 

sociedades contemporâneas apontadas por sociólogos. Focando nas questões que mais 

importam para a discussão do objeto de estudo e consoante os objetivos desta 

investigação, salientam-se algumas especificidades da sociedade portuguesa e afunila-se 

para a realidade territorial específica do concelho do Porto.  

Ao longo da primeira parte, portanto, a parir de um olhar mais macro e trazendo 

reflexões que tocam transversalmente as sociedades ocidentais atuais, propõe-se um 

apanhado geral da configuração histórica da segurança social, apresentam-se 

brevemente a formação e as caraterísticas dos Estados Providência (ou welfare states) e 

problematizam-se alguns desafios das sociedades complexas ocidentais 

contemporâneas.  

Em seguida, faz-se uma análise da associação enquanto tipologia organizativa 

inserida no ambiente, propondo uma visão integrada das partes que a compõem. Se 

explana a estrutura organizativa associada à trajetória da associação, a cultura 

organizativa e ao retículo interorganizacional. Enquadra-se, assim, a experiência 

associativa da PELE e levantam-se questões fundamentadas que evidenciam a 

atualidade e a importância de exercícios investigativos que possuem como objeto a 

compreensão das ações da sociedade civil. 
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2.1. Uma visão diacrónica da (in)segurança social e dos modelos de proteção  

Na configuração histórica da segurança social, elaborada pelo sociólogo francês 

Robert Castel (2011), podem ser identificados essencialmente três períodos: a época 

pré-moderna, a modernidade e a época atual, com a crise da modernidade organizada. 

Ao longo da época pré-moderna a segurança era garantida pelo pertencimento direto a 

uma comunidade e estava relacionada à força dos laços comunitários (fortes redes de 

dependência e interdependência).  

Nesta fase a insegurança principal encontra-se no exterior da comunidade. A 

insegurança interior existe, mas é representada principalmente pelos indivíduos que não 

possuem laços com a comunidade, como o vagabundo, o bandido, o fora da lei, que 

agem fora do sistema e das regulações coletivas.  

Como mostra o texto de 1526 de Juan Luis Vives (1492-1540) “On Assistance to 

the Poor” (Vives, 1999), o problema da tutela e da assistência às pessoas pobres, não 

aptos a trabalhar ou doentes, foi presente em toda sociedade organizada. Na idade média 

eram organizações ligadas a questões religiosas, e no século XVIII se desenvolveram 

organizações laicas, inspiradas na filantropia iluminista, que foram propulsoras da ideia 

de responsabilidade pública dos Estados perante as necessidades dos cidadãos. 

Conforme Castel (2011), durante a modernidade muda o estatuto do individuo 

que é reconhecido enquanto tal, independentemente das esferas coletivas às quais 

pertence. O sociólogo francês desenvolve um apanhado sobre autores clássicos das 

ciências políticas identificando como as questões da inseguridade social foram 

consideradas centrais para o viver do ser humano e como a resposta à insegurança foi o 

grande tema legitimador do próprio Estado-Nação.  

No específico, Castel (2011) retoma Thomas Hobbes (1588-1679)72 que leva 

hipoteticamente à exasperação a dinâmica da individualização e identifica no Estado 

                                                             
72 Matemático, teórico político e filósofo inglês, autor do Leviatã (1651). Identifica como uma sociedade 

individualizada não poderia ser mais considerada sociedade, mas um “estado de natureza” sem leis, sem 

direitos, sem instituições, sem política com uma concorrência desenfreada entre os indivíduos que vivem 

em um contínuo estado de guerra, todos contra todos (sociedade de insegurança total).  
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Absoluto, o Leviatã, o garantidor da segurança das pessoas e dos bens, resposta última e 

necessária para atender à exigência de proteção total73.  

Castel (2011) retoma também John Locke (1632-1704)74 e a sua ideia de 

soberania social do proprietariado (sociedade baseada na propriedade) e da hipótese 

que, em substituição das redes tradicionais da época pré-moderna, a propriedade torna-

se a principal fonte de proteção. Mas Locke evidencia também que é fundamental a 

existência de um Estado, de um pacto social e de uma constituição política para fazer 

com que o indivíduo possa usufruir da própria liberdade e aproveitar das próprias 

propriedades em paz. 

Os seres humanos aqui se reúnem e constituem um Estado de direito75 para 

proteger a própria vida, liberdade e bens76. Os liberais do século XIX propõem a 

proteção civil dos indivíduos baseada no Estado de direito e a proteção social assente na 

propriedade privada. Neste caso, a propriedade privada garante contra os imprevistos da 

existência social. Portanto, a segurança social é garantida pela propriedade privada e a 

segurança civil é garantida pelo Estado de direito. 

Longamente, portanto, e até o começo do século XIX, com a identificação do 

pauperismo, não foi levada em consideração a situação social da parte “mais útil e mais 

numerosa da sociedade” (Castel, 2009). O pauperismo mostra a existência, a miséria e a 

perpetuação de um estado de insegurança das classes mais baixas. Esta insegurança 

social age como desmoralizador e cria dissociação social, que dissolve os laços e afeta 

as estruturas psíquicas dos indivíduos.  

                                                             
73 Com seus estudos Hobbes evidenciou como a questão da proteção nas sociedades modernas não pode 

ser considerada como um estado natural, mas é uma situação socialmente construída. Para uma visão 

abrangente das grandes temáticas e dos autores principais da política moderna e contemporânea remete-se 

para Ferraresi (2004) e Gherardi (2004). 

74 Considerado o pai do liberalismo clássico e um dos mais influentes antecipadores do iluminismo e do 

criticismo.  

75 O Estado não se impõe nas outras esferas sociais e económicas da sociedade (estado neoliberal) e a sua 
função essencial é garantir a ordem pública, os direitos e os bens dos indivíduos. Na Declaração universal 

dos direitos do ser humano e do cidadão a propriedade não foi colocada por acaso ou por inocência entre 

os direitos inalienáveis do ser humano. A propriedade privada na modernidade adquire um significado 

antropológico profundo, tornando-se a base da independência do indivíduo.(Castel, 2011, pp.11-16) 

76 Para o autor o conjunto dessas três coisas se pode denominar como propriedade (Castel, 2011, p.9). 
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O Estado de direito não protege quem não possui propriedade privada e os 

marginaliza. Portanto, a divisão entre proprietários e não proprietários se manifesta na 

divisão entre pessoas portadores de direitos e pessoas que não os possuem, mostrando 

“o lado obscuro do Estado de direito” (Castel, 2011, p.21): um estado de miséria 

acompanhado por um estado de insegurança social permanente (Castel, 2009; 2011). 

Insegurança que age como princípio de desmoralização, dissociação social (contrária à 

coesão social), que dissolve os laços sociais e afeta as estruturas psíquicas dos 

indivíduos, não permitindo gerir o presente e nem antecipar positivamente o futuro, 

transformando a existência em luta pela sobrevivência (Castel, 2011). Situação 

superada, pelo autor, com a criação do Estado Social, diretamente ligado com a 

expansão das proteções, que opera como redutor dos riscos e que prevê o 

reconhecimento do estatuto do trabalhador. Ou seja: o trabalho se torna emprego, 

condição que fornece garantias não comerciais incluindo, assim, direitos essenciais para 

a sobrevivência em sociedade77.  

Foi após a crise da década de 1930 e, principalmente, após a II Guerra Mundial, 

que acentuou-se, na Europa e no Ocidente, a importância dos Estados-Nação como 

reguladores do mercado e garantidores de estabilidade, de segurança e dos direitos de 

primeira, segunda e terceira geração78.  

Em 1942, na Inglaterra, com o Beveridge Report, delinearam-se as bases do 

conceito de previdência social, que definiram as linhas guias dos welfare states 

(Franzoni & Anconelli, 2003). Portanto, desde a década de 1930, surgiu com força a 

necessidade de desenvolver modelos de welfare states para responder às necessidades 

concretas da urbanização e da industrialização. Estes modelos e seus princípios 

                                                             
77 O direito a um mínimo salarial, previdência social, cobertura dos acidentes no trabalho, doença, 

aposentadoria, etc. 

78 Os de primeira geração compreendem os direitos civis e políticos, ligados ao valor da liberdade, entre 

os quais, direito de expressão, direito de voto, direito a um justo processo, liberdade de religião. Os de 

segunda geração, ligados ao valor de igualdade, incluem os direitos sociais, económicos e culturais, entre 

os quais, os direitos habitacionais, trabalhistas, de segurança social e de cuidados de saúde. Nos direitos 

de terceira geração se compreende um amplo leque de direitos coletivos ligados ao valor da solidariedade, 

transferida também para as gerações futuras, e que levam em consideração temáticas como a preservação 

do meio ambiente, a sustentabilidade e o acesso aos recursos naturais, os direitos de acesso e participação 

ao património cultural, o direito de comunicação e autodeterminação dos povos. 
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constituintes fortaleceram-se, também conforme Esping-Andersen (1995), enquanto 

havia a necessidade de configurar um projeto de construção nacional alternativo às 

ditaduras, que representasse uma reconstrução moral, económica e política pós-guerras.  

Portanto, há aqui o desenvolvimento da sociedade salarial. Uma sociedade onde 

a maioria da população tem acesso à cidadania social, a partir da consolidação do 

estatuto do trabalho, e à criação da “propriedade social”, que proporcionou o acesso 

massivo às proteções sociais e à previdência social (Castel, 2011, p.23). Conforme 

Habermas (2013), neste período o status de cidadão melhorou visivelmente, mesmo que 

de forma incompleta, sensibilizando os mesmos cidadãos sobre a prioridade da 

realização dos direitos fundamentais e possibilitou uma maior integração social:  

O sistema de direitos desenvolveu-se nas condições favoráveis de uma 

conjuntura económica positiva relativamente longa. De tal forma, cada um pude 

reconhecer e apreciar no “status do cidadão” o que ligava-o aos outros membros 

da comunidade política, o que tornava-o dependente deles e, perante eles, co-

responsável. Todos puderam constar como a autonomia pública e a autonomia 

privada pressupunham-se reciprocamente, na circular reprodução e no 

aperfeiçoamento das condições indispensáveis às formas de vida escolhidas. 

(Habermas, 2013, p.133). 

Ao longo da modernidade, portanto, passa-se do estado de direito para o Estado 

Social. Porém, para diminuir a insegurança não se procedeu na tentativa de eliminação 

ou divisão da propriedade privada (criadora da desigualdade), mas concebendo a 

propriedade social da sociedade salarial, não igualitária, mas fortemente protetora. Os 

direitos de proteção adquiridos são os mesmos para todos, direito ao trabalho e direito à 

proteção social, mas continuam a existirem grandes diferenças entre os níveis da escala 

hierárquica.  

Se teve como efeito a melhoria da condição de todas as categorias salariais, mas 

as desigualdades continuaram constituindo uma sociedade de semelhantes79 (e não de 

iguais) (Castel, 2011). Conforme Santos (1999), nos modelos de welfare states mais 

recentes, parece existir um objetivo comum, transversal aos períodos históricos e às 

                                                             
79 Para o autor, durante os chamados trinta anos gloriosos, as diferenças de rendimentos entre operários e 

quadros continuaram as mesmas. O autor utiliza a imagem da escala móvel como metáfora, onde a 

distância entre as diferentes categorias sociais continua a mesma. 
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formas de governo: evitar as tensões sociais, o mal-estar e a desordem, gerando 

amortecedores sociais, redes de seguridade social.  

Os Estados Providência representam, portanto, o lado democrático do poder 

público, ao serviço dos cidadãos, e promotor de equidade e coesão social, mediadores 

entre os interesses individuais e os interesses coletivos, que mantêm sob o controle a 

questão social (Castel, 2009; Santos, 1999).  

Mesmo tendo objetivos transversais, os Estados Providência se desenvolveram 

em diferentes formas, com padrões de intervenções específicos e diversas modalidades 

de ação. Para perceber as diferenças entre os vários sistemas de welfare state, Richard 

Titmuss (1986), elaborou três modelos em relação às funções da política social: 1) o 

modelo residual onde o Estado intervém de forma ocasional, quando o mercado e a 

família não conseguem atender as necessidades individuais (assistência para os pobres); 

2) o modelo meritocrático onde os níveis de proteção estão vinculados aos méritos e à 

ocupação no mercado do trabalho (seguro para os trabalhadores); 3) o modelo 

institucional-redistributivo caracterizado por prestações universalistas e igualitárias, 

assente no princípio das necessidades (seguridade social para os cidadãos; princípio de 

cidadania).  

Outra tipologia dos Estados Providência foi criada por Esping-Andersen (1995) 

a partir das metas, das modalidades de ação, da qualidade dos serviços e gestão do 

financiamento, que se distinguem conforme as raízes históricas, sociais, institucionais e 

organizativas de cada sociedade. Conforme este autor, podem ser identificados três 

modelos de welfare states ocidentais: 1) o modelo social-democrata escandinavo 

(modelo nórdico); 2) o modelo do Estado mínimo (neoliberal); 3) o modelo corporativo. 

A tipologia de Esping-Andersen (1995), portanto, não leva em consideração somente as 

políticas sociais do Estado, mas o sistema societário e as relações entre Estado, mercado 

e família. 

O modelo social-democrata dos países Escandinavos baseia-se na harmonização 

de ideais igualitários, no crescimento e no pleno emprego; visa a otimização do 

emprego e a minimização das dependências das políticas de bem-estar. As medidas de 

intervenção são de caráter universalista para todos os cidadãos, apesar das necessidades, 
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meios e posição no mercado do trabalho. O papel do Estado é central e há máxima 

socialização dos riscos. A estratégia é centrada nos serviços sociais que abrangem uma 

vasta gama de atividades e a taxa de emprego no setor público é elevada. 

O modelo do Estado mínimo baseia-se na ideia da auto-regulação do mercado. 

Neste grupo, conforme o autor, podem ser inseridos Grã-Bretanha, Estados Unidos; 

Nova Zelândia, Austrália e Canadá. Este modelo propõe enfrentar o declínio económico 

e o desemprego por meio da maior flexibilidade do mercado do trabalho e dos salários; 

através da redução de impostos e encargos sociais e da depreciação do salário mínimo. 

O poder público intervém em caso de necessidades especificas e de forma restrita; as 

intervenções são reduzidas e pontuais. Destina-se exclusivamente às pessoas com 

elevado risco de exclusão e recorre à prova dos meios para proporcionar a assistência 

(means test). O papel do Estado é residual, mínimo, promove o mercado e a 

individualização dos riscos. 

No modelo corporativo da Europa continental existe a predominância de 

esquemas de seguros públicos ligados à situação no mercado do trabalho. A seguridade 

social é segmentada de acordo com a ocupação e os benefícios dependem das carreiras 

no mercado de trabalho, que devem ser longas e ininterruptas. Há forte tendência a 

privilegiar a família como unidade central da sociedade e o sistema assenta no 

pressuposto que as necessidades dos integrantes da família são satisfeitas pelo provedor 

masculino. A intervenção do Estado assenta no princípio da subsidiariedade vertical, 

intervindo somente no caso em que as necessidades não encontrem respostas a nível 

individual, familiar e associativo. A previdência social é voltada na sua maioria nas 

aposentadorias e o Estado é quem garante a transferência geracional dos recursos, ou 

seja, a preservação da renda familiar. 

Conforme Castel (2009), todos os Estados modernos tendem a ser obrigados a 

atuar reformas sociais para mitigar algumas enormes disfunções económicas e assegurar 

um mínimo de coesão entre os grupos sociais, problemática que caracteriza a sociedade 

salarial individualizada. Porém, é só através do que ele identifica como tipo ideal social-

democrata que o Estado assume a responsabilidade pela melhoria progressiva da 

condição de todos: 



 

85 

O Estado liberal pode ser obrigado a “fazer social” contra sua vontade e o 

mínimo possível, um Estado Socialista o faria por falta, falta de poder promover 

transformações radicais imediatamente. Para um Estado Social-democrata as 

reformas são, em si mesmas, um bem, porque marcam as etapas da realização de 

seu próprio ideal. O reformismo assume aqui sua acepção plena: as reformas são 

os meios de realização da finalidade da política. (Castel, 2009, pp.498-499). 

A tipologia de Esping-Andersen foi em parte criticada por não ajudar a entender 

as especificidades de cada um dos países, por não possuir caráter etnocêntrico, por 

reservar um papel residual à família, não levar em conta a importância das questões de 

género e por construir o indicador de cálculo da desmercadorização80 (Silva, 2002). 

Apesar disso, possibilitou comparar a nível macro os diferentes sistemas e deu um 

importante contributo para o debate sobre welfare states.  

A partir da sua classificação foi especificado outro modelo81 que compreende 

Espanha, Portugal, Grécia e Itália: o modelo de welfare da Europa do Sul, (Silva, 2002). 

Existem características físicas, histórico-políticas e sociais comuns a esses Estados e 

elas têm importantes implicações para o desenvolvimento e a estruturação do modelo: a 

importância do trabalho agrícola que atrasou o êxodo rural; os problemas de 

comunicação e viabilidade, dificuldade de alcance das regiões periféricas, que frearam o 

desenvolvimento do comércio interno e promoveram a corrupção e o corporativismo; a 

falta de recursos naturais que desacelerou a industrialização; a importância do papel da 

religião; a existência de regimes autoritários no século XX seguidos por democracias 

antes da inclusão na União Europeia (Silva, 2002).  

Este modelo se caracteriza, portanto, por ter sistemas de proteção social 

dualistas, por um lado os trabalhadores homens e idosos sobreprotegidos, por outro, 

níveis baixos e ineficazes de proteção para a maioria da população; a centralidade do 

papel da família e da rede de solidariedade do parentesco, a partir do princípio de 

                                                             
80 Por desmercadorização entende-se quanto os indivíduos conseguem manter um nível de vida 

socialmente aceitável independentemente do mercado. A crítica afirma que se consideram somente as 

políticas de transferência, não incluindo outras despesas como a assistência sanitária, que com seu peso 

modificariam a comparação entre os países.  

81 Sobre a existência do quarto modelo o debate está aberto. Há teóricos que acreditam que Portugal, 

Espanha, Grácia e Itália podem ser inseridos dentro do modelo continental, representando a formula 

menos avançada dele, e há quem afirma a existência de um modelo específico com características 

singulares, necessitando de uma catalogação própria.  
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subsidiariedade e do conceito de solidariedade mecânica (Durkheim, apud Silva, 2002), 

as redes próximas de solidariedade enquanto instituições promotoras do bem-estar; a 

existência de um sistema de saúde nacional universalista; elevado particularismo, baixo 

grau de estadualização e forte independência e autonomia das instituições políticas, 

sociais e religiosas. 

Além dos países incluídos nas classificações apresentadas existem diversas 

outras regiões com histórias políticas e económicas, de políticas sociais e culturais, 

diferentes, como o Leste Europeu, a América Latina e o Leste Asiático. Porém, 

conforme Esping-Andersen (1995), além dos países centrais da EU ocidental, não se 

pode falar de welfare state no sentido clássico do termo, existindo apenas imitações dos 

modelos já mencionados. 

No terceiro período identificado por Castel (2011) há a crise da modernidade 

organizada na qual cria-se um movimento de retomada da insegurança social, pois 

caíram alguns dos principais pressupostos que garantiam a proteção dos não 

proprietários, ou seja, o crescimento82 e a existência de coletividades de proteção83 

(contratos coletivos/ sindicatos). A descoletivização, a re-individualização e o aumento 

da insegurança são, portanto, as caraterísticas principais da época atual (Castel, 2011). 

Conforme Cameron e Katzenstein (apud Esping-Andersen, 1995), os Estados 

Providência europeus pós-guerras conseguiram promover o bem-estar e a eficiência, 

gerando o pleno emprego e a seguridade social, porém, isso foi possível principalmente 

na fase de maior expansão dos welfare states (pós-guerra - 1975), durante a qual se 

conseguiu implementar um modelo redistributivo que tinha alguma tendência à 

desmercadorização e ao contraste às injustiças sociais (desestratificação).  

                                                             
82 Numa perspetiva de crescimento as insatisfações e frustrações são vivenciadas como provisórias, 

idenficando uma futura possibilidade de redução das desigualdades. Permite efetuar estratégias voltadas 

ao futuro visando um progresso social que vislumbra a gestão do futuro, essencial numa perspetiva de luta 

à insegurança. Porém, o crescimento é uma situação necessária, mas não suficiente para prevenir e aliviar 

a exclusão e organizar sistemas de segurança social, pelo contrario, determinado tipo de crescimento 

económico pode mesmo gerar exclusão.   

83 A posição contratual entre trabalhador e empregador era profundamente desigual até o surgir dos 

contratos coletivos que colocam a relação entre entidades coletivas em uma posição de poder mais 

paritária. Mas estes sistemas de proteção tornam-se estruturas complexas, frágeis e onerosas e suscitam 

uma forte demanda de Estado que os legitime e financie. 
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Com o choque do petróleo de 1975 começaram ciclos de recessão e a fase de 

crescimento se interrompeu. A estrutura da sociedade pós-industrial, com necessidades 

sempre mais diversificadas e heterogéneas, foi acompanhada pelo abandono dos 

princípios universalistas tradicionais da social-democracia. 

Caraterizada também pela forte complexidade e pela coexistência de modelos de 

produção, desenvolvimento e proteção social84, a contemporaneidade foi questão tratada 

por muitos estudos sociológicos que a definiram como segunda modernidade85 (Beck, 

2000) ou pós-modernidade (entre outros, Harvey, 1993; Jameson, 2002; Lyotard, 2008). 

Mesmo sendo considerada sociedade de informação, assente no conhecimento e na alta 

tecnologia (Castells, 2000), coloca novos desafios que acrescentam-se aos da época 

anterior. Com a dilatação das relações espaço-temporais o sociólogo espanhol Manuel 

Castells identificou a passagem de relações (trabalhistas) prolongadas a transações 

monetárias, e as relações passaram a ser caraterizadas pela curta duração.  

O tempo, fragmentado, corrói as relações, a autoridade, a confiança e a 

colaboração, instaurando uma situação de precariedade, relações superficiais e 

isolamento (Sennett, 2012, p.182). Para Habermas, as sociedades pluralistas, complexas 

e sempre mais diferenciadas, afastam-se do modelo de Estado-Nação, cuja população é 

culturalmente mais homogénea, e a cidadania não pode mais responder à pertença 

territorial e deve contemplar diferentes etnias e culturas: “Os cidadãos devem poder 

experimentar o valor de uso dos próprios direitos também na sua forma de segurança 

social e do reconhecimento recíproco de formas-de-vida culturais diferentes. A 

cidadania democrática terá capacidade de desenvolver força de integração – ou seja de 

fundar solidariedade entre estranhos – somente se confirmar-se-á como um mecanismo 

que realize efetivamente os pressupostos materiais das formas-de-vida desejadas.” 

(Habermas, 2013, p.132). 

                                                             
84 Neste sentido há sociólogos que sublinham a coexistência de diferentes modernidades, por exemplo, no 

conceito de modernidade plural de Beck (2000), aprofundado em seguida. 

85 Para o autor, na primeira modernidade as relações, as redes sociais e as comunidades se manifestam em 

um sentido territorial. Simples, linear e industrial, baseada no Estado-Nação. A segunda modernidade é 

consequência da primeira A transição entre modernidade industrial e modernidade do risco se produz de 

forma não intencional, não percebida, compulsivamente, em uma trajetória de autonomia da 

modernização e se configura nas consequências não desejadas. É a reflexividade da modernidade sobre 

ela mesma. 
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Para Castel (2011), o novo reaparecimento da insegurança social, que carateriza 

esta época, tem a ver com o questionamento do Estado Social86 e com o 

enfraquecimento das coletividades de proteção já mencionado. Conforme Boaventura de 

Sousa Santos (1999), pode-se falar também de uma crise do reformismo87, onde o 

Estado se torna problemático e ele próprio objeto de reforma. Para o autor existem três 

princípios de regulação da modernidade: o princípio do Estado, o princípio do mercado 

e o princípio da comunidade (da sociedade civil).  

Ao criar-se um forte laço entre Estado e mercado, o princípio da comunidade foi 

descaracterizado. As estratégias de acumulação, confiança e legitimação do Estado 

reformista se enfraqueceram. O Estado como processo político, com funções 

reguladoras e providenciais, que garante o bem-estar e a seguridade, a mão esquerda 

apontada pelo sociólogo francês Pierre Bourdieu (1930-2002), enfraqueceu-se, dando 

espaço a outro tipo de Estado, forte, voltado ao capitalismo global e aliado do mercado 

que o autor define como a mão direita88 (Bourdieu, 1998). Com o enfraquecimento dos 

Estados Providência diminuíram os investimentos na previdência social, e se 

concentraram em medidas de resposta às urgências.  

                                                             
86 A partir da década de 1970 o Estado-Nação não consegue mais responder ao papel de garantir o 

equilíbrio social. Ao mesmo tempo em que se assiste à erosão das formas de organização coletiva, foi 

recolocada em discussão a homogeneidade das categorias profissionais através do desemprego de massa e 

da precarização das relações de trabalho, que criam desigualdades e competição infra categoriais. 

87 Para o autor, revolução e reformismo são métodos que visam a transformação positiva da sociedade. A 

revolução é exercida contra o Estado e o reformismo é exercido pelo próprio Estado. Hoje existe uma 
crise do Estado, que precisa ser reformado. O reformismo foi a via legal para permitir a existência do 

interesse público em uma sociedade capitalista e aconteceu através: 1) regulação da economia; 2) 

proteção social contra riscos sociais; 3) segurança contra a desordem e a violência. Existe, porém um 

meta-pressuposto que hoje não é reiterado, ou seja, o reformismo não é pensável sem a ameaça da 

mudança social anormal (revolução) (Santos, 1999). 

88Para o autor existe uma revolução conservadora do pensamento neoliberal que se explicita também com 

a degradação da coisa pública através da liquidação das aquisições do welfar state e o encorajamento do 

interesse privado. O Estado é lugar de conflitos internos, uma realidade ambígua com diferentes 
interesses, inserido em jogos de força (e de mercado) internacionais. Contradição interna que expressa-se 

também com órgãos com interesses diferentes e contrários. Para o autor, a mão direita representaria o 

lado coercitivo, controlador e económico do Estado e mão esquerda o welfare state garantidor dos direitos 

universais e cidadania, prestador de serviços e assistência,: “[…] assistentes sociais, educadores, 

magistrados de base e também, cada vez mais, professores, primários e de outros níveis de ensino.  

Constituem aquilo que eu chamo a mão esquerda do Estado, o conjunto dos agentes dos ministérios ditos 

especialistas que são a marca, no interior do próprio Estado, das lutas sociais do passado. Opõem-se ao 

Estado da mão direita, aos grandes responsáveis do Ministário das Finanças, dos bancospúblicos ou 

privados e dos gabinetes ministeriais” (Bourdieu, 1998, pp.3-4). 
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Ainda para Esping-Andersen (1995, p.107), a crise dos welfare states é questão 

de pressões financeiras e desemprego, mas também de mudança de demandas, menos 

tangíveis, de integração social, solidariedade e cidadania. Uma mudança da 

subjetividade coletiva de uma geração mais conscientizada, cosmopolita, com valores 

de justiça social mais internalizados e que sente a necessidade de mais cidadania, 

participação e escolha (Beck, 2000). 

Para Castel (2011) se há a passagem do Estado social ao Estado securitário e, 

apesar de serem sociedades fortemente asseguradas (com altos gruas de proteção civil e 

social), a questão da segurança continua sendo uma preocupação central. O autor 

evidencia a existência de uma dimensão infinita de aspiração à segurança que leva a 

novas exigências de proteção. Isso, porém, não tira a legitimidade da procura de 

proteção. Ao contrário, essa visão evidencia a importância de ter que enfrentar os riscos 

em modo realista que quer dizer enfrentar também os fatores de dissociação social que 

estão à base da insegurança civil e social.  

Para Silva (2008), as políticas sociais aliviam os aspectos mais dramáticos de 

situações de pobreza e exclusão, mas não resolvem as desigualdades estruturais na 

sociedade. Para o autor, as políticas sociais devem ser defendidas e ampliadas na 

medida em que se trata de conquistas sociais do Estado-Providência e nunca deverão ser 

desligadas das lutas sociais dos movimentos sindicais ou de outros tipos. As políticas 

sociais devem, portanto, ser pensadas levando em consideração, e mantendo um diálogo 

com, os movimentos e as lutas sociais.  

Para Santos (1999), o princípio de comunidade89 afirma a obrigação política 

horizontal e solidária de cidadão a cidadão e as associações, expressões de coletividade, 

                                                             
89 “O grande teorizador do princípio da comunidade foi Rousseau que o concebeu como contraponto 

indispensável do princípio do Estado. Enquanto este último estabelecia a obrigação política vertical entre 
cidadãos e o Estado, o princípio da comunidade afirmava a obrigação política horizontal e solidária de 

cidadão a cidadão. Segundo ele, é esta a obrigação política originária, a que estabelece a inalienabilidade 

da soberania do povo de que deriva a obrigação política com o Estado.” (Santos, 1999, p.6). 

Em Jean Jacques Ruosseau existe uma recusa explícita ao princípio de delega de tipo fiduciária e a 

democracia imaginada é de tipo direto. Aponta a desigualdade como costrução social e histórica e no seu 

livro de 1762, O contrato social, o aspeto cultural, ético e moral convergem, junto com o enquadramento 

jurídico costitucional, para a ideia de estado, que não deve ser imposta de cima para baixo, mas 

assimiladas de forma gradual e voluntária pela população, sendo esta um aspecto da formação cultural e 
nacional de um povo.  A educação à liberdade, liberdade que proporciona a igualdade, é um tema comum 
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podem se tornar elemento central para balancear a hegemonia conjunta do mercado e do 

Estado, com a reserva de que sejam pequenas, muitas e com igualdade de direitos entre 

elas, impedindo-lhe de tornar-se tirânicas e fonte de corporativismo, respondendo a 

interesses de poucos.  

A partir destas reflexões, portanto, sublinha-se uma linha de pensamento que 

aponta pela necessidade de repensar conjuntamente o agir do Estado e da sociedade 

civil, como alternativa ao discurso hegemónico neoliberal e como caminho viável pela 

sustentabilidade no médio-longo prazo das sociedades contemporâneas. Para tal, uma 

análise destas colaborações e seus resultados pode tornar-se útil para compreender 

virtuosismos, sustentabilidade e limites. 

 

2.2. As complexidades das sociedades atuais: uma multiplicidade de desafios 

e a necessidade de respostas integradas  

Na visão do sociólogo alemão Ulrich Beck (1944-2015) podem ser identificados 

cinco desafios que determinaram a passagem para a segunda modernidade, época em 

que nós encontraríamos atualmente: a globalização, a individualização, o desemprego/ 

subemprego (verificado na crise da sociedade assente no trabalho), a revolução dos 

géneros e o surgimento dos riscos globais derivados da crise ecológica e do colapso dos 

mercados financeiros. Numa época de acelerada e profunda mudança, em que as 

tradicionais hierarquias são desafiadas e os papeis dos atores sociais (Estado, 

instituições públicas e privadas, indivíduos) transformam-se, novas desigualdades 

acrescentaram-se às tradicionais, assentes na flexibilização dos processos produtivos e 

nos modelos financeiros.  

Para este trabalho parece central focar-se em três aspetos principais entre eles 

interligados (que se tocam, se cruzam e se influenciam): 1) o aumento da insegurança 

social e a consequente dificuldade de enfrentar as situações de inseguridade com os 

sistemas clássicos; 2) o aumento das desigualdades e das situações de exclusão social 

                                                                                                                                                                                   
que atravessa a obra de Rousseau: a educação adquire um papel de relvo enquanto torna-se educação 

nacional, ou seja, educação à nação e seus valores, proporcionando ao cidadão a conciência de sentir-se 

parte do todo e imedesimar-se nas instituições que legitima.   
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que sugerem ações integradas e prolongadas; 3) o fenómeno de modificação das 

relações sociais que apontam para um modo de vida assente na sobrecarga do indivíduo 

e que leva ao isolamento das pessoas, identificado com individualização ou 

individualismo. 

 

-  O aumento da[s novas] insegurança[s]: uma visão macro-social 

A hipótese de Robert Castel (2011) é que as sociedades contemporâneas são 

construídas na insegurança porque os indivíduos não conseguem encontrar garantias de 

proteção em si mesmo e nem no entourange90. Para o autor, desde a década de 1980, 

existem algumas transformações que contribuem para uma nova problemática da 

inseguridade, caracterizada por uma forte complexidade. Por um lado expressa-se com a 

grande dificuldade de criar sistemas de seguros contra os principais riscos sociais 

“clássicos” que causaria a erosão dos sistemas de proteção da sociedade salarial, 

aumentando o número de pessoas que se encontram numa situação de vulnerabilidade91. 

Pel outro, o aparecimento de uma nova geração de riscos, que não possui relações 

diretas com as problemáticas anteriores enquanto surge a partir das consequências do 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia, cria uma nova perspetiva de insegurança: 

“A proliferação dos riscos parece diretamente relacionada com a promoção da 

modernidade [...] não é mais o progresso social, mas um princípio geral de inseguridade 

que governa o futuro da civilização. Isto é, tornar a insegurança o horizonte insuperável 

da condição do homem moderno” (Castel, 2011, p.52). 

Neste sentido, Ulrich Beck (2000) evidenciou que na segunda modernidade 

aumentam os riscos92 que se tornam globais e incontroláveis. Na sociedade do risco 

                                                             
90 O contexto e as relações próximas. 

91 A situação de vulnerabilidade e perda de segurança perante o futuro podem incrementar a insegurança 

civil, cristalizando os fatores da descoletivização social. Portanto, o aumento da insegurança social pode 

alimentar o aumento da insegurança civil, sublinhando a existência de uma relação diretamente 

proporcional entre os dois tipos de insegurança. 

92 Os riscos diferem dos desastres naturais pré-industriais para sua origem em um processo de tomada de 

decisões, que está nas mãos de organizações e grupos políticos. Os riscos também diferem dos danos de 

guerra para suas origens pacíficas nos centros da racionalidade e prosperidade com a aprovação dos 

garantes da lei e da ordem. 
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elaborada pelo autor93, os riscos são totais, invisíveis e têm consequências para o futuro. 

A sociedade do risco global invalida as normas fixas de cálculo, anula a 

responsabilidade social, inviabiliza a segurança social94 e deslegitima as instituições 

protetoras de seguridade, que não conseguem suprir às novas necessidades e aos novos 

desafios derivados de tais riscos (Beck, 2000).  

Em “Poder e contrapoder na idade global”, Ulrich Beck (2010) efetua um 

balanço da sua investigação e reconhece que a ameaça na verdade pode ser considerada 

uma auto-ameaça, enquanto construída pela dimensão política, constituindo os lados 

obscuros do progresso. Ou seja, os riscos são ambivalentes, consequência do 

desenvolvimento científico e tecnológico e das decisões feitas pelo ser humano ao longo 

da primeira modernidade e não podem ser mais delimitados no tempo e no espaço.  

A segunda modernidade pode ser definida também como modernidade plural, ou 

seja, constituída por diferentes modernidades que coexistem. Já não existe o mundo 

bipolar e a sociedades ocidentais e as sociedades não-ocidentais compartilham o mesmo 

espaço, o mesmo tempo e os mesmos desafios, próprios da segunda modernidade. Isto 

é, permite entender e estudar as trajetórias divergentes das modernidades de diferentes 

partes do mundo. 

Portanto, falar de modernidade plural permite relacionar as diferentes 

modernidades nos diferentes lugares do mundo, numa relação de interdependência 

transnacional de sociedades, ocidentais e não. Há quem diga que as sociedades não 

ocidentais mostram para as sociedades ocidentais o próprio futuro. Nisso existem 

aspetos positivos (multiculturalismo, multietnicidade, modelos interculturais e 

tolerância das diferenças culturais) e negativos (extensão do setor informal do trabalho, 

                                                             
93 A teoria da sociedade do risco se baseia na relação imprescindível entre produção de bens e produção 

de riscos. Isso põe em causa a justiça social. Se somente uma parte da sociedade aproveita das riquezas, 

os riscos afetam todas as classes sociais e supera qualquer fronteira. A teoria da sociedade do risco foi 

criada por Ulrich Beck jà em 1986 no livro Risikogesellschaft (Sociedade do Risco), mas, conforme o 

autor, naquela época a mundialização do risco não era ainda perceptível e ele mesmo raciocinava em 
termos nacionais. Por essa razão, Beck quis, neste livro, reformular a teoria dele, identificando as diversas 

categorias do risco, novas e transnacionais. Focalizando-se nos problemas ecológicos e tecnológicos do 

risco e nas suas implicações sociológicas e políticas. 

94 Não são imputáveis baseando-se nas vigentes regras de causualidade e de responsabilidade, não podem 

ser ressarcidos nem cobertos por prémios assicurativos. 
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desregulação legal de grandes setores da economia e de relações laborais, perda de 

legitimidade do Estado, crescimento do desemprego e subemprego, intervenção maior 

das corporações multinacionais, elevados índices de violência e crime quotidianos). 

Para Beck (2000), na sociedade do risco passa-se do problema da distribuição 

dos recursos (que fazia parte das sociedades de classes baseadas na escassez) ao 

problema da distribuição dos riscos (como tratar a distribuição do risco e da 

inseguridade produzidos pela mesma modernidade). Os riscos precisam, portanto, de 

uma regulamentação e para seu enfrentamento tornam-se necessários processos 

reflexivos95 e operativos que envolvam as profissões sociais, as responsabilidades do 

poder político e dos cidadãos, que, para o autor, possuem maiores possibilidades de 

tomada de consciência sobre os riscos e as relações de causalidade.  

Neste sentido, as reações à tomada de consciência do viver numa sociedade do 

risco podem levar a diferentes caminhos: 1) à histeria e ao catastrofismo; 2) à 

indiferença, minimização e desconhecimento; 3) à sociedade, ou modernidade, 

reflexiva. Com modernidade reflexiva, a resposta que o autor considera mais adequada 

para a regulamentação dos riscos, entende-se uma sociedade que se (auto)confronta com 

as consequências da modernização e os desafios da sociedade do risco, que não podem 

ser abordados e resolvidos adequadamente no sistema da sociedade industrial (Beck, 

2000, p.114). Para tal, torna-se necessária uma sociedade autocrítica e a criação de 

organismos internacionais (glocais) que enfrentem estas novas complexidades.  

As linhas que evidenciam o aumento dos riscos, a sociedade do risco e a cultura 

do risco, para Castel (2011), são muitas vezes utilizadas para justificar a criação de 

seguros privados, e autores como Ulrich Beck e Anthony Giddens96 são utilizados pelos 

neoliberais para defender esta criação, pois, não fica claro o papel do Estado Social, 

deixando, portanto, maior espaço ao mercado e às empresas privadas: “Se os riscos se 

multiplicam até o infinito e se o individuo é deixado sozinho no enfrentamento deles, 

torna-se tarefa do individuo privado, privatizado, assegurar-se por conta própria, se o 

pode fazer. O governo dos riscos deixa, portanto, de ser uma empresa coletiva, mas sim 

                                                             
95 Para Beck pode-se falar de sociedade reflexiva.  

96 Remete-se para a obra As Conseqüências da Modernidade (Giddens,1991). 
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uma estratégia individual. No entanto, o futuro das asseguradoras privadas está 

garantido pela multiplicação dos próprios riscos” (Castel, 2011, p.58).  

Para o enfrentamento dos que Castel (2011) prefere chamar de danos inéditos, 

produzidos pelas modalidades de desenvolvimento económico e social atualmente 

prevalente, ainda está muito longe a possibilidade de criar órgãos internacionais, 

transnacionais com um certo poder97, que se possam impor para regular as trocas 

internacionais, a não ser a Organização Mundial do Trabalho, mas muito fraca em 

comparação ao FMI, por exemplo.  

O que parece comum entre os autores é o considerar que não se pode voltar atrás 

e restaurar o modelo de contratação e regulação coletivas que já existiram, porque elas 

refletiam as formas da produção do capitalismo industrial e a sua gestão através do 

Estado-Nação. Hoje mudou o capitalismo98 e o papel do Estado-Nação também. Torna-

se, portanto, necessário questionar-se sobre quais formas de proteção podem ser 

compatíveis com este novo modelo existente. 

 

-  Da exclusão social à inclusão social  

Mudam as estruturas ocupacionais, aumentam as desigualdades salariais, a 

precarização e a flexibilização do trabalho. A nível do quadro económico, com a 

abertura e integração global dos mercados, surgiu uma nova competição do leste 

asiático e europeu e da América Latina. Ao mesmo tempo, a Europa vivencia um 

período de crise prolongada, determinando uma fase de de-industrialização, que parece 

ter caráter estrutural.  

Na Europa ocidental, foi possível manter os níveis de desigualdade e de pobreza 

baixos, mas criou-se desemprego de longa duração e um exército de dependentes do 

bem-estar social, principalmente no modelo corporativo, que, junto ao aumento do 

trabalho informal e às mudanças demográficas (envelhecimento, migrações), constituem 

                                                             
97 Ulrich Beck e Jürgen Habermas partilham a ideia da necessidade de criar órgãos supranacionais. 

98 A este respeito o autor aponta para a mundialização das trocas e a exasperação da concorrência. 
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uma ameaça severa para a crise do sistema de seguridade social, sobrecarregando-o de 

custos (Esping-Andersen, 1995).  

Se, por um lado, conforme apontado ao longo do item anterior, reconhecem-se 

importantes avanços em termos de direitos civis, políticos e sociais e também processos 

de descolonização e de procura de uma sociedade mais igualitária, por outro lado, 

podem ser identificadas formas, também extremas, de exclusão social que nunca foram 

combatidas. Além disto, com o fim do pacto social keynesiano-fordista (Wacquant, 

2010) ressuscita nas sociedades ocidentais o velho fantasma do desemprego, associado 

a “novas formas de encerramento social excludente e de marginalização” (Wacquant, 

1997, p.133).  

Reconhece-se uma tendência à separação das elites e a divisão e afastamento das 

classes que aumentam as suas proporções, conforme evidenciado pelas pesquisas 

recentes de caráter nacional e internacional, que sublinham processos de aumento e 

reprodução das desigualdades (ex: Piketty, 2014; Lopes et al., 2017). Neste sentido, o 

sociólogo francês Loïc Wacquant identifica no conceito de marginalidade avançada o 

fenómeno de exclusão social e económica que não decorre de carências ou faltas de 

recursos, mas resulta “das transformações desiguais e desarticuladas dos setores mais 

avançados das sociedades e economias ocidentais” (1997, p.133).  

Focando-se nas formas contemporâneas de exclusão, segregação e 

marginalização social, para Castel (2011) existem dois tipos de leitura: as que se focam 

sobre a de-socialização dos indivíduos (exclusão social99) e as de de-coletivização, 

entendida como dinâmica coletiva. O autor critica o uso do conceito exclusão social100, 

                                                             
99 O marco, largamente compartilhado, que identifica o inicio das conceitualizações ao redor do termo 

exclusão social é a publicação do livro “Les Exclus” de René Lenoir, de 1974. Lenoir queria evidenciar a 

incapacidade da economia expansiva em incluir determinados grupos. “[Lenoir] Calculava que um em 
cada dez franceses ficava à margem dos resultados económicos e sociais e esta era a principal razão da 

sua preocupação.” (Estivill; 2003, p.5). Atualmente a exclusão social configura-se como conceito-chave 

no paradigma teórico do modelo social europeu e a noção de exclusão/ inclusão pode ser considerada uma 

noção relativa, que depende dos contextos de ação e varia no espaço e no tempo.  

100 As críticas principais à exclusão são: “1) a heterogeneidade da sua utilização, que permite designar 

situações díspares, obter consensos políticos, aceitações contraditórias, minorando, ao mesmo tempo, o 

estudo das situações-limite da exclusão, e a análise das causas e dos processos que provocam; 2) a 

dificuldade em generalizar os pontos e as fases de ruptura e de identificar e conjugar os vários processos 
que confluem e conseguir dar-lhe um sentido operativo; e 3) o possível desvio em relação às situações 
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que compõe-se por linhas teóricas que analisam a desagregação dos laços sociais que 

cria quebras nos vínculos entre os indivíduos e com a pertença social. Castel (2009; 

2011), critica principalmente o caráter individualizado da categoria dos excluídos, que 

compartilham unicamente um estado de falta, carência, juntando no mesmo grupo 

situações extremamente diferenciadas e que possuem a exclusão como único traço 

comum, chegando a considerá-los como se vivessem fora do espaço social101. 

 Já a de-coletivização proposta por Castel (2011) é considerada pelo autor uma 

situação coletiva, ou seja, sublinha o fato de que existem classes e grupos sociais com 

percursos comuns e com uma perspetiva futura não positiva. Neste sentido, aponta-se 

também para a proposta das sete teses102 acerca das classes populares, identificadas na 

sua acessão plural para sublinhar as clivagens internas, as complexidades de sua génese 

e as metamorfoses históricas, feitas a partir da análise da realidade portuguesa por João 

Teixeira Lopes, Francisco Louça e Lígia Ferro (2017), construindo uma análise múltipla 

que leve em consideração suas diversidades internas e homogeneidades: 

As classes populares podem ser entendidas como uma classe social, malgrado a 

sua diversidade interna, mas também como uma constelação sociocultural, uma 

configuração (estrutura organizada de interdependências e de relações) e um 

quadro de interações. (Lopes et al., 2017, p.277). 

                                                                                                                                                                                   
mais extremas de penúria e precariedade individual e colectiva.” (Estivill, 2003, p.24). Também aponta-se 

o focar-se mais nos processos individuais de que nos coletivos, inserindo-se em uma lógica neoliberal da 

pobreza.  

101 O conceito, centrado nos processos individuais e subjetivos, foi criticado por ter sido promotor de uma 

visão neoliberal que eliminava uma divisão e contraposição de classe. 

102 Partindo da análise da realidade portuguesa os autores identificam sete argumentos sobre as classes 

populares em Portugal: “1) As classes populares exprimem a polarização social crescente do capitalismo 
tardio, mas também das novas estruturas simbólico-ideológicas de produção do consentimento e de 

pacificação social; 2) As classes populares são um produto histórico; 3) Em Portugal, as classes populares 

representam cerca de dois terços da população e, apesar das dinâmicas de terciarização, urbanização, 

acréscimo da escolarização e feminização, predominam as trajetórias de reprodução social, uma vez que a 

mobilidade social verificada não altera a estrutura relativa das posições sociais; 4) As classes populares 

são produtos relacionais; 5) As classes populares, enquanto classe social, só podem ser compreendidas 

dentro de um sistema de desigualdades; 6) As classes populares são internamente diferenciadas; 7) As 

classes populares não são apenas um conjunto de posições no espaço social, elas constituem-se também 

como lugares de socialização, de aprendizagem e sociabilidade.” (Lopes et al., 2017, pp.298-308). 
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Como também evidenciado por Silva (2008), a exclusão social é temática tratada 

desde os fundadores da sociologia, mas com perspetivas muito diferentes103. Ainda hoje 

pode ser considerado um conceito em disputa, apropriado por inteletuais que se movem 

de diversos, e até incompatíveis, pressupostos teóricos:  

A exclusão social constitui-se como algo complexo e multidimensional, que 

detém, numa perspectiva durkheimiana, um processo estrutural de fragilização e 

rompimento dos laços sociais – um elemento vincado por Durkheim (1977) –, 

mas tal quebra, por um lado, deve-se à falta de uma série de recursos básicos, 

como o diriam Marx (1974) e Weber (1978), e, por outro lado, advém ou é 

reforçada por mecanismos de estigmatização e rotulagem que afectam certos 

grupos, como frisam os interacionistas simbólicos, em particular Goffman 

(1988). Verifica-se neste processo uma acumulação de vulnerabilidades que 

bloqueiam, tal como o referem Fernandes (1991), Capucha (1998) e Costa 

(1998), a inserção dos indivíduos no acesso a um conjunto de sistemas sociais 

básicos, conjunto esse que pode ser mais ou menos amplo, conforme a noção de 

cidadania que esteja subjacente. (Silva, 2008, p.148). 

O que a discussão sobre a exclusão social trouxe foi a possibilidade de 

identificar a multidimensionalidade e a processualidade cumulativa104 do fenómeno, que 

não pode ser considerado naturalizado (não modificável), e que leva em consideração, 

                                                             
103 Conforme o apanhado elaborado por Silva (2008), para Durkheim a consciência coletiva, o conjunto 

de normas e valores presentes em uma sociedade, pode ser incapaz de integrar os indivíduos e, portanto, 

perde a sua força persuasiva, determinando uma quebra de laços entre individuo e sociedade, seus códigos 

e representações coletivas. Esta situação que leva à anomia, exclusão (desajustamento), é determinada 

pela divisão forçada do trabalho social e pela diminuição ou ausência de densidade moral em função de 

uma maior densidade material das trocas. O desajustamento cria desorganização e destruturação e leva a 

ter fenómenos anómicos; Para Weber existem três formas de manifestação do poder: 1 ) económica (as 

classes); 2) política (os partidos); 3) social (os estatutos). As desigualdades sociais podem desembocar-se 
em variados conflitos sociais e neste contexto de interações sociais perpassadas por relações verticais de 

dominação, a exclusão social resulta do processo de concorrência nos mercados ou de fechamento social 

por razões estatutárias ou políticas; Conforme a visão Marxista a exclusão é um processo resultante da 

apropriação privada dos meios de produção por parte das classes dominantes. Os excluídos seriam, 

portanto, os membros das classes exploradas e oprimidas; Os interacionistas-simbólicos (Erving 

Goffman) são próximos à concepção de Weber e analisam as interações do quotidiano e os significados 

atribuídos pelos atores sociais. As interações quotidianas entre indivíduos podem ser de tipo simétrico ou 

assimétrico e quando são de tipo assimétrico essas interações são geradoras de exclusão. “O 

interaccionismo simbólico equaciona o problema da exclusão social através da teoria da rotulagem e 

estigmatização por parte das instituições e dos indivíduos de comportamento regular dito normal face aos 

que denotam comportamentos considerados desviantes ou transgressivos, dando, não raro, assim lugar a 

situações de marginalização e discriminação sociais.” (Silva, 2008,p.147). 

104 A exclusão social não é um processo linear, mas existem fases de inflexão inicial, podem existir fases 

de recuperação, estagnação, fases mais crónicas. À luz deste discurso parece relevante não fazer projetos 

de ações sociais de curto prazo e fragmentados com pessoas em situação de exclusão, pois podem até 

piorar as situações, dando falsas perspectivas positivas, acrescentando novos fracassos às trajetórias de 

vida fragilizadas dos quais os indivíduo podem sair ainda mais afetados. 
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além da esfera económica (níveis de pobreza), a esfera social (pertencimento e 

integração em grupos primários e secundários) e a esfera simbólica (reconhecimento 

social, significados partilhados)105. Estas esferas são consideradas interdependentes e 

não é possível dissociar o social do económico nem o social do simbólico e do 

individual. É um fenómeno social e o que concerne à sociedade remete para as questões 

de cidadania e para os sistemas sociais básicos. Como evidencia Estivill (2003), possui 

uma heterogeneidade interna e compreende dinámicas que se manifestam a níveis 

diferentes: 

Existem aqui rupturas dos laços simbólicos e potenciais conflitos nos respectivos 

esquemas de representação social. Tudo se complica ainda mais com o aumento 

do individualismo e da individualização, que levam ao isolamento das pessoas, e 

com a multiplicidade e heterogeneidade dos valores dominantes. […] Desta 

forma, ao desmembramento das redes sociais existentes e a fragmentação da 

sociedade (Mingione, E.,1993), junta-se a heterogeneidade dos valores e 

imagens centrais, a dificuldade de construir outros núcleos de confluência e 

identificação e de encontrar respostas coletivas transversais que superem as 

sucessivas rupturas e distâncias. Esta seria a base da exclusão social, que seria 

manifestada à escala individual (micro), nas relações entre os homens e as 

mulheres e destes com os grupos e instituições intermédias (meso) e destes com 

o conjunto da sociedade (macro). (p.15). 

Difícil de ser interpretada a nível somente económico, numa visão que costuma 

contrapor conceitos de pobreza/ riqueza, igualdade/ desigualdade, o conceito de 

exclusão social, feitas as devidas observações, pode tornar-se útil para uma análise de 

fenómenos que afetam os que dificilmente são categorizáveis somente a partir de uma 

conceção económica, como os identificados no clássico livro “A miséria do mundo” 

(Bourdieu, 2003). Nas descrições sociológicas e nas histórias de vida relatadas por 

Pierre Bourdieu e pela sua equipa, identificam-se forças estruturais e conflitos que 

influenciam a vida dos indivíduos e suas posições nas configurações sociais. Reflete-se 

também sobre o pouco controle que os dominados possuem sobre a própria 

representação e como uma maior visibilidade e discussão dessas realidades pode 

responder a uma lógica de espetacularização dos mídias, fabricando acontecimentos, 

                                                             
105 O conceito de exclusão social sublinha a articulação das dimensões políticas, sociais, económicas e 

territoriais. As esferas se influenciam e se reforçam, portanto, aspetos simbólicos, sociais ou culturais 

podem reforçar os aspetos materiais e vice-versa. 
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concentrando-se nas questões que fazem notícia e chegando até a criar uma nova 

realidade106.  

Ligadas às problemáticas da exclusão social e marginalização corre paralela a 

questão conexa com a estigmatização e a discriminação das populações envolvidas. 

Num contexto de elevada insegurança social, a nova criação das “classes perigosas” 

apontada por Castel (2011, p.47), concentra de forma rígida e cristalizada as 

problemáticas em grupos particulares, mesmo nos casos em que sejam fenómenos 

conexos com à sociedade num sentido mais geral. Neste quadro, parece importante não 

focar as ações sociais a uma faixa específica, fechada e homogênea da população, das 

quais decorreriam processos de estigmatização, mas projetar intervenções integradas, 

que não considerem os grupos mais marginalizados e vulneráveis como algo separado 

do resto da sociedade: 

Por isso, embora os grupos mais afectados pela pobreza e exclusão social 

mereçam uma atenção e reflexão específica, não deverão constituir os únicos 

“objectos” de análise e , muito menos, as suas situações poderão ser abordadas 

como simples fenómenos disfuncionais ou residuais da sociedade 

contemporânea, mas antes como componentes integrantes das contradições do 

actual sistema capitalista.[…] Sob velhas ou novas formas organizacionais e 

interactivas, as desigualdades preexistentes são alimentadas e reproduzidas por 

hábitos e acções rotineiras de instituições, classes, etnias e géneros 

designadamente dominantes. (Silva, 2008, p.157). 

A questão da estigmatização associa-se à que Bourdieu (2003) identifica como a 

reprodução das “ordem das coisas” e que está diretamente ligada aos prejuízos e aos 

julgamentos classificatórios e estigmatizantes que estas pessoas sofrem por questões 

decorrentes das suas origens étnicas, linguísticas, religiosas, territoriais, mas também 

decorrentes de percursos de insucessos escolares, desemprego, etc. Caraterísticas e 

pertencimentos que movem julgamentos que reforçam esta ordem das coisas criando a 

que o autor chama de “efeito do destino”, reiterado e fortalecido pelas relações e pelos 

                                                             
106 Trata-se de pessoas que com frequências não possuem uma capacidade de apropriação o uso dos meios 

de comunicação e jornalistas, mesmo que bem-intencionados, podem criar ou enfatizar a estigmatização 

das populações alvo de seus trabalhos, principalmente quando se trata de pessoas que pertencem a grupos 

sem voz, já mal considerados pela sociedade: “Os dominados são os menos aptos a poderem controlar sua 

própria representação. O espetáculo de sua vida quotidiana não pode ser, para os jornalistas, senão 

ordinários e sem interesse. Porque eles são desprovidos de cultura, e além disso incapazes de se exprimir 

nas formas requeridas pela grande mídia.” (Bourdieu, 2003, p.68). 
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contextos em que as pessoas estão inseridas e produzindo a “desesperança de si”, uma 

desvalorização de si próprio e da sua condição e daqueles que partilham a situação de 

estigmatização107. 

Importante, quando se fala do fenómeno da exclusão social e das problemáticas 

a ele relacionadas, é manter sempre presente que envolve pessoas e famílias e que, se 

existe o fenómeno, existem também causas estruturais. De uma forma geral, sendo a 

exclusão social ligada também aos sistemas de proteção e ao reconhecimento, acesso e 

fruição dos direitos garantidos por lei, pode ser diretamente associada a uma falta, ou 

perda, do estatuto de cidadão, ou de um cidadão de segunda categoria, com menos 

direito de troca e de dignidade humana: 

a exclusão social situar-se-á nos antípodos do conceito de cidadania e, por isso, 

entende-se por exclusão social a situação de não inclusão, de não-inserção e/ou 

de não-integração de determinados indivíduos, classes, grupos ou categorias 

sociais no acesso ao gozo de determinados direitos: desde os cívico-políticos 

(expressão, reunião, associação, liberdade de escolha, participação), passando 

pelos sociais e culturais (trabalho, saúde, educação, habitação, cultura), até aos 

direitos económicos (rendimento ou subsídio). (Silva, 2008, p141). 

Hoje em dia, nas sociedades ocidentais contemporâneas, os processos de 

exclusão social atingem diversas categorias sociais num movimento que parece 

abranger grupos sempre maiores e diversificados que compartilham a dificuldade de 

acesso ao sistema económico, uma situação de isolamento social, caracterizando-se 

como situação extrema num percurso temporal marcado pela insegurança, 

vulnerabilidade, perda de direitos, acentuada pelo aumento das desigualdades: “uma 

acumulação de processos confluentes com rupturas sucessivas que, despoletada no 

centro da economia, da política e da sociedade, vão afastando e «inferiorizando» 

pessoas, grupos, comunidades e territórios em relação aos centros de poder, aos recursos 

e aos valores dominantes.” (Estivill, 2003, p.20). Sem o intuito de esgotar o debate 

                                                             
107 Para o autor, nas palavras dos jovens entrevistados estava presente “[...] a “violência inerte” da ordem 

das coisas, aquela que está inscrita nos mecanismos implacáveis do mercado de trabalho, do mercado 

escolar, do racismo [...] a evidencia desta espécie de miséria coletiva que fere, como uma fatalidade, 

todos aqueles que estão amontoados nos lugares de rejeição social, onde as misérias de cada um são 

redobradas por todas as misérias nascidas da coexistência e da coabitação de todos os miseráveis e 

sobretudo, talvez, do efeito de destino que está inscrito na pertença a um grupo estigmatizado.” 

(Bourdieu, 2003, p.85). 
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sobre os diferentes olhares deste conceito polissémico que é a exclusão social e que 

pode incluir perspetivas diferentes, evidencia-se que pode ser um conceito útil para a 

discussão acerca das desigualdades, das situações de miséria da sociedade 

contemporânea e dos possíveis mecanismos integrados de inclusão social.  

A partir destas reflexões, portanto, parece que o promover projetos de ação 

social exclusivos para específicos setores populacionais e o investigar grupos como 

fechados e homogéneos, torna-se estigmatizante e contraproducente pelo conhecimento 

das complexidades das sociedades contemporâneas e pelo enfrentamento de seus 

desafios. O debate sobre a exclusão social foi central a nível legislativo e operacional 

das políticas públicas por alargar o âmbito de ação necessário para o enfrentamento das 

problemáticas da questão social108, reconhecendo a importância de ter que integrar 

ações harmonizadas de diferentes tipos, que levassem em consideração as necessidades 

conexas com uma situação de privação material junto às necessidades ligadas a 

situações de exclusão no sentido alargado e multidimensional que este termo implica.  

 

 

                                                             
108 O conceito de questão social foi constituído em torno das transformações económicas, políticas e 

sociais ocorridas na Europa do Século XIX e foi utilizado pela primeira vez na Europa de 1830, para 

descrever o fenómeno da pobreza operária e evidenciar as problemáticas conexas com a relação capital – 

trabalho. Para o sociólogo francês Robert Castel  (2009), que descreve-a a partir da sua geneaologia 

conjugando a perspetíva sociológica com a histórica, a questão social sofre modificações ao longo do 

tempo, mantendo-se em essência a mesma, mas foi ao longo do século XVIII que alcançou maior 

relevância a partir de dois faores: a tomada de conciência de uma vulnerabilidade massificada (p.219) e a 

concepção do trabalho enquanto fonte de riqueza social (p.221). Será somente em meados do século XIX, 

com as grandes lutas sociais e de classe e a organização dos trabalhadores em sindicatos e movimentos 

que a classe trabalhadora adquirirá mais direitos sociais. Em seguida os welfare states ocuparam um papel 
central e interviram na relação mercado-trabalho até, como vimos, a década de 1970. Marcada pela nova 

precarização do trabalho, o autor define a questão social atual a partir do enfraquecimento da condição 

salarial. Considerado o “grande integrador”, o trabalho – no caso, a ausência e a precariedade dele – 

recoloca novamente os assalariados numa posição marginal na sociedade “[...] há uma questão social e é a 

questão do estatuto do salariado, porque chegou a estruturar nossa formação social quase inteiramente[…] 

é exatamente no momento em que os atributos vinculados ao trabalho para caracterizar o status que situa 

e classifica um indivíduo na sociedade pareciam ter-se imposto definitivamente, em detrimento dos outros 

suportes da identidade, como o pertencimento familiar ou a inscrição numa comunidade concreta, que 

essa centralidade do trabalho é brutalmente recolocada em questão.” (Castel, 2009, pp.495- 496). 
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-  As especificidades da questão urbana  

Como já discutido nas secções anteriores, estamos perante um período de 

mudança económica, política e social, e as análises sociológicas sobre a globalização 

convergem em sublinhar uma mudança estrutural da organização espaço-temporal das 

sociedades contemporâneas. Neste sentido, o território, e em particular o âmbito urbano, 

tornou-se lugar privilegiado de estudo das mudanças da sociedade, ocupando, assim, 

lugar de relevo nas investigações sociais. O sociólogo alemão Georg Simmel109 (1858-

1918) em 1903 já apontava para a importância dos estudos dos territórios urbanos, 

enquanto considerava a cidade a quintessência da modernidade e expressão de suas 

ambivalências (Simmel, 2012).  

A desindustrialização, a desvitalização sociodemográfica, a metropolização110 a 

terceirização, a necessidade de mobilidade, a segregação espacial, o aumento da 

competição interurbana, a desocupação funcional de inteiras áreas urbanas, o aumento 

da exclusão social, dos slums (Davis, 2006), da desafiliacíon111 (Castel, 2009) e dos 

desempregados urbanos são algumas características em aumento nas cidades 

contemporâneas, também nas que vivenciam uma próspera expansão (Atkinson, 2001; 

Queirós, 2007). 

Assim, nos debates internacionais recentes podemos encontrar numerosos 

estudos sobre as transformações das cidades contemporâneas (entre outros: Agamben, 

1995; Brown, 2013; Davis, 1999; 2006; Rossi & Vanolo, 2010; Wacquant, 2010). Nota-

se também uma linha sociológica que evidencia a necessidade de colocar o local, porém 

em diálogo constante com o global, no foco das reflexões e também dos processos de 

revalorização e de resposta aos desafios atuais. O desenvolvimento urbano, mas mais 

propriamente de caráter territorial e regional, torna-se a base dos desafios 

contemporâneos e a dimensão local é considerada um foco fundamental de coordenação 

                                                             
109 Considerado um dos mais contemporâneos entre os clássicos da sociologia, Simmel foi  um dos 

autores de referência pela Escola de Chicago (Jedlowski, 2012). 

110A cidade já não é mais ancorada a um único centro, mas se expande e os recursos se espalham e 

dispersam no território. 

111 Com este termo o autor identifica o processo de fragilização sucessiva do individuo que vivencia 

fragmentações nos laços familiares e sociais, anomia, perda de sentido de si mesmo na sociedade.  
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das políticas sociais para enfrentar a complexidade dos fenómenos multidimensionais 

inter-relacionados entre eles.  

Nas cidades contemporâneas, inclusive nas cidades dos welfare states europeus, 

as desigualdades de acesso aos recursos urbanos aumentaram por parte da população 

com pouco capital que vive em condição de vulnerabilidade e também no nível de 

inteiras regiões urbanas. Apresentam-se territórios fragilizados com problemas 

estruturais e de mobilidade, que constituem áreas territoriais excluídas. Se acelera a 

degradação do núcelo metropolitano e os bairros operários assistem a uma deterioração 

das condições sociais (Wacquant, 1997).  

Por um lado, os papeis dos atores e os âmbitos das relações sociais se 

multiplicam, frequentando diferentes grupos de eleição e tornando fundamental o acesso 

à mobilidade, por outro, existe uma reconfiguração espacial voltada à segmentação dos 

espaços e a criação de guetos112 (Petti, 2007; Wacquant, 2010), a redução dos espaços 

públicos (Bergamaschi & Francesconi, 1999) e a criação de estruturas arquitectónicas 

para afastar as pessoas pouco desejadas (Serafino, 2015). Com a privatização dos 

espaços públicos, incentivada também por algumas políticas públicas, e a criação de 

muros (físicos e também sociais, invisíveis), se observa a tendência da separação das 

elites e o aumento das desigualdades e as áreas urbanas dividem-se entre arquipélagos e 

enclaves113.  

A este respeito, Loїc Wacquant (1997) identificou seis caraterísticas específicas 

da já citada marginalidade avançada, que possui peculiaridades territoriais:  

                                                             
112 Nota-se aqui a importância de ter um certo cuidado ao utilizar a palavra gueto associada ao contexto 

europeu. Para Wacquant (2010), a maioria dos guetos são lugares de pobreza endémica e com frequência 

com níveis de miséria aguda devido a escassez de espaço e à exploração económica, mas isso não implica 

que um gueto seja necessariamente um lugar de marginalização e nem que seja empobrecido de maneira 

uniforme no seu interior. Ao mesmo tempo, não se pode afirmar também que todas as áreas urbanas 

decadentes e empobrecidas sejam guetos.  

113 “Se por um lado existe uma elite que gere o espaço, vivendo em um mundo de arquipélagos 

(protegidos e interligados entre eles) que percebe como fechado e sem espaço exterior, por outro lado 

existe a suspensão das regras dos arquipélagos que produz vazios judiciários e económicos, que tornam o 

sistema enclave uma zona de sobra.” (Petti, 2007, p.22). 
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1) o trabalho assalariado torna-se uma parte do problema: se o trabalho foi 

identificado como solução à marginalidade, no contexto atual de flexibilidade e 

precarização, constitui elemento central de exclusão;  

2) a marginalidade avançada parece estar cada vez mais desligada das flutuações 

económicas de curto prazo (desconexão funcional): as expansões económicas não 

resultam em efeitos consistentes de reintrodução no mercado do trabalho das pessoas 

que foram dele expulsas. Os excluídos costumam ser beneficiados pela expansão 

económica somente após todas as outras categorias mais privilegiadas da sociedade 

terem sido beneficiadas;  

3) a marginalidade avançada tem a tendência a concentrar-se em territórios bem 

identificados, demarcados e cada vez mais isolados (fixação e estigmatização 

territoriais). O autor chama estes territórios de “espaços condenados” e evidencia como 

constituem assunto de difamação das pessoas envolvidas e como constituem parte do 

tecido territorial de forma permanente nas realidades urbanas de qualquer lado do 

mundo; 

 4) a partir da estigmatização do lugar podem ser engatilhadas transformações 

marcantes na organização e na experiência do território, tornando os lugares em espaços 

(alienação territorial, ou a dissolução do “lugar”). Rejeitando uma visão romantizada 

das enclaves do passado, o autor sublinha que diminui a identificação positiva com o 

lugar que torna-se espaço de divisão e conflito, sem ter um reconhecimento de uma 

cultura própria que os guetos já tiveram, e que parece existir uma certa alienação 

territorial, ou seja, a “perda de um local com o qual as populações urbanas 

marginalizadas identifiquem-se e no qual sintam-se seguras” (Wacquant, 1997, p.135);  

5) a perda do sustento coletivo que os bairros, as comunidades, podiam aportar a 

quem da zona se encontrasse em situações de dificuldade económica (a perda do 

interior).  Para o autor, a generalização de desemprego com base territorial criou um 

vazio de capacidade de sustentamento e apoio económico entre os habitantes. Este item 

remete às questões de solidariedade interna entre as pessoas da mesma comunidade (do 

gueto, do bairro de operários) que, em momentos de dificuldade tinha um papel 
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fundamental para o suporte de quem se encontrava em situação de desemprego. Com a 

precarização do trabalho enfraquece-se o amparo coletivo informal e recorre-se mais a 

estratégias no limite da legalidade; 

6) existe uma perda de visão coletiva e uma fragmentação interna às classes 

populares que, portanto, não possuem uma linguagem comum, uma referência e uma 

visão futura comum  (a fragmentação simbólica e social). Perdeu-se a afirmação de um 

espírito comum que promove a visão conjunta de alternativas de melhorias possíveis e 

coletivas. 

As pressões estruturais e os diversos grupos sociais que se encontram e 

confrontam na competição dos espaços criam novos problemas de marginalização que 

atingem as zonas metropolitanas do mundo inteiro. A cidade é, portanto, vista como 

lugar privilegiado de observação e como espaço onde se manifestam os traços principais 

da globalização e do capitalismo:  

a estruturação do espaço urbano tende a articular-se com os principais traços do 

regime de acumulação dominante, facilitando a consolidação e aprofundamento 

das relações sociais que lhe são características. A história das cidades é, por isso, 

a história do capitalismo e das suas crises, a história de como o sistema 

continuamente constrói, destrói e reconstrói os seus espaços. (Queirós, 2007, 

p.2). 

Conforme Ugo Rossi e Alberto Vanolo (2010), existe um forte laço entre a era 

da globalização e as estratégias de desenvolvimento das cidades. Para os autores, as 

formas de manifestação da globalização, fenómeno tipicamente ligado à desigualdade e 

disparidade, possuem traços comuns na expressão da exclusão nas grandes cidades 

capitalísticas. A nível internacional, onde houve uma forte especulação imobiliária que 

absorveu os surplus do capital e redefiniu o planeamento urbano, encontram-se centros 

muito caros e inacessíveis, com a consequente deslocação das classes-baixas para as 

periferias.  

O âmbito territorial, portanto, torna-se central para a observação das dinâmicas e 

para a criação de pontos de reflexão que permitam identificar possibilidades de solução: 

“embora a mobilidade da humanidade esteja cada vez mais intensa, o território continua 
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a ser o lugar onde se produz e manifesta a exclusão, sendo assim uma das dimensões 

chave para tentar conhecer e combater a exclusão.” (Estivill, 2003, p.50). 

Se nas cidades se concentram as graves problemáticas da sociedade 

contemporânea, acima brevemente apontadas, é necessário mencionar que é também nas 

cidades onde surgem ideias, culturas e contraculturas, movimentos revolucionários de 

direito à cidade114, e podem ser consideradas como espaços privilegiados de interação, 

integração e confronto. Representam oportunidades únicas de transformações das 

relações entre indivíduos e grupos sociais heterogéneos, de interação de subjetividades e 

multiplicação de modos de convivência e surgimento de forças inovadoras (Geraldi, 

2013). Uma questão que estas afirmações levantam é como re-criar uma nova 

identidade coletiva assente na ideia de cidadania, considerando, como já foi exposto, o 

conceito de cidadania como antagónico ao conceito de exclusão social: 

Finalmente, se a cidadania, e não a classe, a renda, o status do emprego ou a 

“raça”, está se tornando o pivô central do encerramento excludente e do direito 

às transferências de bens e serviços provenientes da coletividade nacional, então 

necessitamos seriamente de um entendimento sociológico adequado dessa 

instituição, central para a modernidade e ainda marginal para a teoria e pesquisa 

sociais115. Por sua vez, repensar os mecanismos que vinculam o pertencimento a 

um grupo e marginalidade avançada irá requerer um exame minucioso de quais 

“instituições mediadoras” (LAMPHERE, 1992) necessitam ser inventadas para 

“re-solidarizar” a cidade e produzir a integração social que anteriormente 

originava-se da incorporação a uma classe ou comunidade etnoracial compacta. 

Tudo isso sugere a necessidade de se ir além do paradigma rudimentar “Estado-

mercado” que implicitamente embasa muito do atual pensamento nas Ciências 

Sociais e na política social. (Wacquant, 1997, p.138). 

Outro aspecto importante é que as áreas urbanas representam também um lugar 

fundamental e estratégico da economia contemporânea. É nas cidades que vive a 

                                                             
114 Harvey evidencia como os centros urbanos podem ser considerados catalisadores de movimentos que 

juntam grupos heterogêneos perante um objetivo comum. Além de movimentos urbanos específicos de 

uma determinada cidade, identifica também protestos e revoltas difusas que atuam através de redes de 

cidades.  

115 “(14) Veja, contudo, o marcante florescimento dos estudos sociológicos sobre cidadania durante os 

últimos anos, que têm contribuído para revisar o modelo excessivamente evolutivo, progressista e 

consensual herdado de T. H. Marshall: entre outros, HEISLER (1991), TURNER(1992), ROCHE (1992), 

BRUBAKER (1992), MORRIS (1993), JANOSKI (1993), SOYSAL (1994) e os artigos apresentados na 

sessão de “Cidadania: Ligações Conceituais com o Racismo e Conflito étnico”, organizada por Czarina 

Wilpert no Congresso Mundial de Sociologia em Bremem, 1994.” (Wacquant, 1997, p.138). 
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maioria da população mundial. Existem previsões (Davis, 2006) que apontam para o 

crescimento dessa tendência e, para o caso europeu, os centros urbanos contam com 

quase 70% da população total (European Commission, 2014). Se, portanto, os centros 

urbanos são lugares que geram e acentuam as problemáticas da sociedade 

contemporânea, por outro lado, é neste mesmo contexto que se podem encontrar e 

desenvolver possíveis soluções. 

Paralelamente ao aumento das complexidades das problemáticas urbanas, devida 

a questões económicas e tecnológicas de nível europeu e global, cresceu também a 

consciência dessas mudanças. Nos anos recentes reconheceu-se a situação crítica das 

cidades e, na década de 1990, na Europa cresceu a preocupação sobre a reestruturação 

urbana e começaram a ser desenvolvidas diversas iniciativas para facilitar a adaptação 

das cidades a essas mudanças e amenizar os problemas decorrentes (Atkinson, 2001). 

Criou-se, portanto, uma linha comum de pensamento que sublinha que, mesmo na época 

da globalização, não se pode prescindir do âmbito territorial, neste caso, urbano, que se 

torna central para refletir sobre as possíveis estratégias de intervenção social:  

Toda a literatura [...] coincide ao destacar a enorme importância que têm as 

instâncias comunitárias e o desenvolvimento local como motores da implicação 

colectiva. Daí que cada vez mais, em todo o mundo, os esforços por lutar contra 

a exclusão adoptem esta atenção territorial e reúnam uma missão que o 

contemple como orientação estratégica. (Estivill, 2003, p.66). 

A nível Europeu em geral, e português em particular, as cidades tornaram-se 

cada vez mais centrais no contexto das políticas públicas, sendo o foco de estratégias 

voltadas ao território. As estratégias das políticas territoriais podem ser postas em 

prática a partir do local, dos territórios, dos cidadãos e, numa visão europeia, dos 

diferentes Estados-Membros (bottom-up), ou podem ser pensadas e administradas com 

uma visão monocentrica, do centro para a periferia (top-down).  

Se, por um lado, houve na Europa uma tentativa de centralização dos órgãos 

decisórios criando diretivas europeias para todos os Estados-Membros que visam uma 

conciliação das políticas, por outro lado, houve um planeamento que promoveu a 

descentralização e a minimização das atividades estaduais, proporcionando maior 
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importância e reconhecimento ao terceiro setor e à sociedade civil como possível âmbito 

de respostas das necessidades:  

No desenvolvimento local, passa a ser visto como cada vez mais importante a 

valorização dos recursos endógenos através de estratégias de dinamização da 

comunidade e dos atores locais, garantindo que todas as atividades empreendidas 

correspondem a um projeto de transformação consciente da realidade local. 

(Chamusca, 2012, p.228). 

A Comissão Europeia mostrou um crescente interesse nas questões territoriais e 

urbanas, promovendo o desenvolvimento de uma “agenda urbana”, ou seja, políticas 

públicas urban sensitive (Atkinson, 2001). Ao considerar as políticas territoriais 

desenvolvidas no espaço da UE, é importante reconhecer que existem dois atores 

centrais: “por um lado, cada um dos Estados-Membros, e, por outro, a própria União 

Europeia” (Seixas, 2012, p.149). Para a Comissão Europeia, a abordagem integrada 

encontra-se como questão central na gestão das políticas dos territórios (European 

Commision, 2011).  

Considerando a interligação das diferentes dimensões da vida urbana 

(ambientais, económicas, sociais e culturais), as medidas de renovação do espaço 

urbano do ponto de vista físico, devem ser integradas a medidas educativas, de 

desenvolvimento económico, de inclusão social e de proteção do ambiente, e devem ser 

desenvolvidas com a participação dos diferentes níveis de governação, da sociedade 

civil e da economia local (European Commission, 2011). 

Nota-se, portanto, a possibilidade de uma nova organização das políticas 

públicas territoriais em que se associam sempre mais processos de revalorização 

territorial a múltiplas esferas, entre as quais, a cultura116 e em que os poderes locais 

adquirem um papel preponderante na definição de alguns projetos.  

Os conceitos de coesão, integração e competitividade acompanham os objetivos 

das ações das políticas europeias voltadas aos territórios (Chamusca, 2012; European 

                                                             
116 Cada vez mais assume-se a cultura como um dos fatores estratégicos da dinâmica da territorialização. 

Neste sentido Melo (2014), sobre o caso do Festival Internacional de teatro de rua de Santa Maria da feira 

(Portugal), evidencia como a cultura pode assumir um papel estratégico nas economias locais, 

reconfigurando a nível físico, estético e simbólico os espaços (públicos) urbanos.  
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Commision, 2012; Seixas, 2012) e remetem para uma antítese e uma certa contradição, 

evidenciada pelos autores (Chamusca, 2012; Seixas, 2012): no esquema económico e de 

gestão territorial europeu, por um lado, existe um núcleo, ou Pentágono (Seixas, 2012), 

que se foca na competição internacional da Europa, para contrastar os desafios 

económicos globais e, por outro lado, há um modelo policêntrico que promove o 

desenvolvimento coeso e sustentável a nível territorial, diminuindo as diferenças entre 

os países e criando uma periferia coesa.  

A contradição maior aparece quando os Estados-Membros periféricos ou semi-

perifericos, que não fazem parte no núcleo, como Portugal, não promovem uma visão 

regional de coesão, mas estratégias de competição (Seixas, 2012). As cidades se 

inserem hoje em dia num contexto de relações económicas e sociais de patamar global 

que constituem uma rede de centros urbanos com delimitações incertas, 

interdependentes entre eles, sujeitos ao interesse do capital imobiliário.  

Dentro do quadro das estratégias urbanas, as cidades contemporâneas promovem 

ações direcionadas à afirmação da própria posição competitiva, promovendo uma 

imagem atrativa dos capitais e investimentos externos e de fluxos globais de visitantes 

(Rossi & Vanolo, 2010). As cidades procuram, portanto, afirmar e consolidar a própria 

posição competitiva em âmbito nacional e internacional, promovendo imagens, 

discursos e representações urbanas cativantes. A promoção global das cidades pode 

determinar a tentativa de criar uma autorrepresentação otimista, removendo as situações 

não convenientes da estrutura da cidade do imaginário, escondendo os contrastes 

presentes: 

A política das representações implica um processo fortemente seletivo de 

identificação de imagens e espaços que devem ser valorizados ou então postos 

em segundo plano [...] A «política do esquecimento» afasta as situações 

embaraçosas como os Slum, seja do imaginário (omitindo a existência ou 

reinterpretando-a), seja da estrutura física da cidade, removendo as áreas e às 

vezes recolocando-as à margem da periferia urbana através de operações de 

redevelopment, nas quais se procura – não sem insucesso e contradições – a 

transformação dos pobres em sujeitos protagonistas do próprio processo de 

emancipação habitacional. (Rossi & Vanolo, 2010, p.34). 
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A nível legislativo Portugal seguiu de forma geral o andamento das diretivas 

europeias e apostou no terceiro setor e na sociedade civil, seguindo o princípio de 

subsidiaridade vertical e horizontal, capacitando e reforçando a participação dos 

diversos agentes locais, promovendo processos mais participativos, integrados e 

próximos aos cidadãos e ao território, identificando as reais necessidades e alargando o 

âmbito de reabilitação urbana aos processos de regeneração a médio e longo prazo 

(Chamusca, 2012).  

Porém, conforme apontado no estudo de Pedro Chamusca (2012), que faz uma 

leitura da evolução recente das políticas urbanas com especial atenção à Grande Porto, 

existe uma distância entre a teoria (a legislação) e a prática, que expressa-se numa 

governança pouco territorializada, centralização de poderes de decisão e onde a 

administração integrada no âmbito do planeamento e ordenamento do território parece 

representar um dos pontos fracos da ação, que torna-se fragmentada:  

a integração, articulação e coordenação (entre agentes, instrumentos, escalas e 

setores) [...] emerge como uma das principais deficiências e torna-se uma 

necessidade central, tanto mais se considerarmos a crescente fragmentação do 

quadro administrativo e institucional, a diversidade de instrumentos de 

planeamento e a crescente participação dos privados na transformação do 

território. (Chamusca, 2012, p.229).  

Conforme o autor, isso pode ser verificado na pluralidade de estruturas e 

parcerias não inclusivas existentes e nas agendas setoriais. Outra característica do 

andamento das políticas urbanas em Portugal é que as intervenções e os programas de 

apoio urbanos portugueses parecem vivenciar fases alternadas entre avanços e recuos, 

dependendo das contingências políticas e económicas, não conseguindo dar 

continuidade às agendas políticas. Existe também uma forte dependência económica aos 

financiamentos europeus criando ações limitadas no tempo:  

A evolução da política urbana portuguesa é formatada por um conjunto de 

princípios e orientações que resultam em boa parte da integração europeia e de 

um conjunto de compromissos internacionais, sendo evidente a proximidade e 

dependência dos fundos comunitários europeus para a implementação de vários 

programas de incentivo à intervenção em espaços urbanos [...] (Chamusca, 2012, 

p.231). 
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Conforme Chamusca (2012), debatendo sobre a importância já apontada de 

incrementar ações integradas, em Portugal existe hoje uma predominância quase 

exclusiva das intervenções estruturais; reabilitações e reconstruções de edifícios que 

servirão de instalação a novas atividades económicas ou de prédios habitacionais em 

bairros centrais que vivenciaram épocas de degradação, que são voltados pela classe 

média-alta. Conforme o autor, essas intervenções parecem estar inseridas numa lógica 

de mercado e, paralelamente, parecem não estar presentes ações voltadas à melhoria da 

qualidade de vida dos residentes, não havendo definições claras de mecanismos que 

possam assegurar uma coesão social e uma integração entre antigos e novos habitantes: 

Os projetos apresentam uma grande preponderância das ações de natureza física 

e arquitetural, relegando as questões sociais e económicas para um patamar 

secundário ou para iniciativas complementares. Esta tendência é especialmente 

visível na repartição orçamental dos programas, sendo que o elevado número de 

ações de natureza social e cultural que por vezes se regista corresponde a 

investimentos reduzidos. (Chamusca, 2012, p.322). 

Nas políticas urbanas portuguesas existe também a questão da participação 

conjunta entre público e privado nos investimentos, mas parece que esta situação não 

ajuda os próprios cidadãos, pois as parcerias acontecem entre as autarquias, as empresas 

municipais e grandes grupos privados. Este quadro sugere um reduzido envolvimento 

da sociedade civil na seleção e atuação das operações que podem privilegiar interesses 

económicos das grandes empresas, sem levar em consideração as necessidades dos 

territórios e suas populações residentes:  

Em primeiro lugar, importa referir que a criação de redes de trabalho ou de 

parcerias para o desenvolvimento de projetos tende a privilegiar, pelo menos 

desde os anos 80, o envolvimento do capital privado em detrimento da sociedade 

civil e das suas organizações.[…] Uma segunda linha de ideias prende-se com o 

facto dos processos participativos estarem claramente subexplorados em 

Portugal. O envolvimento da sociedade civil e dos diferentes grupos de atores 

locais é reduzido e por vezes há conceções erradas sobre os valores da 

participação, envolvimento e responsabilização, promovendo-se a concentração 

do poder de decisão nos atores públicos.” (Chamusca, 2012, p.330). 

O autor considera que em Portugal a transição para uma nova cultura de gestão e 

planeamento territorial parece ser mais lenta relativamente a outros países da UE, e 

identifica como obstáculos a existência de um Estado centralizado, um elevado grau de 
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burocracia que dificulta a gestão de ações integradas e com diversas parcerias, a 

inexistência de estruturas intermédiarias e um déficit cultural de trabalho em parceria 

(Chamusca, 2012). 

 

-  Da (re)individualização à resignificação da comunidade  

Como foi abordado no item anterior, com a reflexão entorno do conceito de 

exclusão social, inseriu-se a esfera social (relacional) no debate para o enfrentamento 

das situações de privação e marginalidade e isto abriu novas opções para refletir sobre a 

condição de isolamento e não participação como questão relevante117.  

A sociedade fragmentada, formada por grupos que não entram, ou não querem 

entrar, em contacto, não é algo que faz parte só das sociedades atuais. No seu livro 

Together (2012), o sociólogo estadunidense Richard Sennett sublinha como já desde o 

fim do século XIX a industrialização e o capitalismo começaram a criar uma “geografia 

do isolamento” (p.49), caraterizada por uma divisão do trabalho impiedosa em que as 

pessoas têm poucos contatos, acompanhada por uma desigualdade material que isola e 

cria classes sociais fechadas em si e pela ausência de um tecido social comum, 

caraterizando a angustia pelo outro, enfraquecendo a coesão social e promovendo 

relações superficiais e temporárias.  

Ao mesmo tempo, aumentou o contacto e a convivência (obrigada) de grupos 

heterogêneos, que Georg Simmel identificava como “estranhamento”, ou seja, a 

condição do ser humano moderno das metrópoles que sempre mais interage com o 

“estrangeiro” na partilha dos espaços urbanos118. Para Simmel (2012), nas metrópoles 

                                                             
117 Neste sentido, há sociólogos que sublinham uma relação direta entre individualismo e participação. Já 

“[Toqueville] tinha notado um fenómeno capaz de controbalancear o individualismo, ou seja, a 
participação voluntária em múltiplas associações: grupos paroquiais, sociedade filantrópicas, círculos 

desportivos locais. [...] A sua concepção, porém, não entendia o voluntariado como uma modalidade para 

contrastar a pobreza e a opressão social.” (Sennett, 2012, p.211). Putnam (2004), evidencia o avanço de 

uma menor coesão social, o aumento do medo perante os estrangeiros, a menor confiança nas instituições 

e a menor participação e colaboração. Mas existem numerosas críticas ao panorama desenhado pelo autor, 

por exemplo, há quem sublinha que não é verdade que não há mias participação, mas somente mudaram 

as suas modalidades. 

118 As questões ligadas às interações e aos conflitos entre grupos sociais diferentes tornaram-se o foco de 
diversos estudos sociológicos clássicos. Lembram-se de forma específica os trabalhos da Escola de 
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passa-se do prazer da socialidade (Geselligkeit) à condição da sociabilidade 

(Vergesellschauftung), que não é um estar juntos, mas a consciência (dolorosa) 

recíproca do outro. Ao enfrentar a complexidade das metrópoles e a possível “deriva 

identitária”, a indiferença, a apatia e o distanciamento atravessam a realidade quotidiana 

e a solidão pode ser uma das consequências do reposicionamento simbólico e 

perceptivo119. 

São diversos os sociólogos que associam a individualização às caraterísticas das 

sociedades ocidentais atuais e um elemento central para a reflexão e o enfrentamento 

dos desafios atuais. Sobre o conceito de individualização, Ulrich Beck (2015, pp.185-

198) aponta para uma metamorfose, ou mutação categorial, na relação entre individuo e 

sociedade em que se há o dissolvimento de vínculos sociais tradicionais e a privatização 

da individualização (institucionalizada), que aponta enquanto a forma mais progredida 

de socialização dependente do mercado, do direito, da formação, etc.  

Para o autor, a individualização e a institucionalização dos modelos biográficos 

realizam-se entre condicionamentos sociais gerais que obstaculam uma existência 

individual autónoma e que aumentam os riscos de identidade ligados às escolhas 

pessoais e à culpabilização:  

produzir pessoalmente e reflexivamente a própria biografia irá produzir novos pedidos 

de instrução, assistência, terapia e política. […] Trata-se de situações institucionais 

individualizadas, cuja conexões e fraturas (negligenciadas a nível de sistema) produzem 
continuamente fricções, desarmonias e contradições nas e entre as biografias 

individuais. […] coloca o individuo na posicao de ter que tomar uma posição 

potencialmente de forma continua. (Beck, 2015, p.197).  

Para o sociólogo polaco Zygmunt Bauman (1925-2017) as sociedades atuais 

caraterizam-se pela incerteza decorrente das (tentativas de) transformações dos 

indivíduos, que de produtores passam a ser, sobretudo, consumidores de objetos e de 

relações. Partindo da crítica de uma sociedade de consumo e da globalização, evidencia 

                                                                                                                                                                                   
Chicago que refletiam sobre fatores agregativos e de desagregação das grandes cidades na coesão social 

dos migrantes. 

119  Para Simmel (2012), a metrópole pode estimular, mas também engolir (absorver) o ator social. O 

autor evidenciou também os efeitos individualizantes e, ao mesmo tempo, estandardizantes do dinheiro. 



 

114 

como a vida tornou-se liquida (frenética, instável, com maiores inseguranças) e as 

relações tornaram-se mais frequentes, porém, mais fugazes e superficiais:   

Numa terra totalmente colonizada onde somente os consumidores possuem o 

direito de residência, os alvos principais do ataque do mercado são os seres 

humanos enquanto produtores […] Todas as formas de vida, e as partnership que 

as sustentam, estariam disponível somente na forma de mercadorias. (Bauman, 

2009, p.103). 

O sucesso maior, e provavelmente o mais importante registado até hoje, da 

ofensiva do mercado foi a queda gradual (e absolutamente não completa e não 

irreversível) e persistente das capacidades de socialidade. (Bauman, 2009, 

p.105). 

Sobre o assunto, Jürgen Habermas (2013, pp.133-137) sustenta que, com a 

globalização, as comunicações acontecem por meio de linguagens naturais (também por 

meio eletrónicos) ou por meio de códigos especiais (principalmente via dinheiro e 

direitos). A partir destes dois casos a comunicação assume significados diferentes e cria 

processos de tendências opostas: as que incrementam a expansão da consciência e as 

que estendem e cruzam sistemas, networks e organizações. Se, por um lado, abrem-se as 

possibilidades de comunicação intersubjetiva, por outro, estas relações tornam-se menos 

próximas e mais fragmentadas: 

Mesmo multiplicando-se as possibilidades de contatos e informações, o 

crescimento de sistemas e networks não alarga o mundo intersubjetivamente 

partilhado […] A consciência dos sujeitos que juntos planejam, comunicam e 

agem, parece simultaneamente alargar-se e fragmentar-se. As esferas publicas 

criadas pela Internet continuam segmentadas uma da outra como comunidades 

de aldeias globais.” (Habermas, 2013, p.134). 

Neste quadro, para Bauman (2009), prevalecem dinâmicas de distanciamento, 

controle e segregação que expressam-se em âmbito urbano, como já visto 

anteriormente, ou também por meio de fenómenos recentes como o aumento dos 

movimentos, partidos políticos e governos da direita radical:  

Um fantasma sobrevoa o planeta: o fantasma da xenofobia. Os suspeitos e as 

animosidades tribais antigos e novos nunca foram extintos e recentemente 

reanimados mesclaram-se e fundiram-se com um novo fenómeno: o medo pela 

própria incolumidade que nasce das incertezas e inseguranças da existência 

liquido-moderna. (p.165). 
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Mudaram as estruturas familiares e as redes de apoio de proximidade e, nas 

sociedades multiculturais, com maiores e mais diversificadas interações, as relações 

interpessoais de comunidades solidárias de pequenas dimensões (como a família ou a 

vizinhança estreita) não são válidas para desenvolver forças sócio integrativas. Para 

Habermas (2013), torna-se necessário estender a grupos sempre maiores as lealdades 

caraterísticas dos grupos primários (solidariedade com estranhos): “As sociedades 

complexas não podem ser mantidas por sentimentos como a simpatia e a confiança […] 

Perante os estranhos, o comportamento moral pede virtudes “artificiais”, a começar da 

disposição à justiça” (Habermas, 2013, p.27). 

Para o sociólogo estadunidense Richard Sennett (2012), enfraquece-se a coesão 

social e a colaboração voluntária. As pessoas tendem, auxiliadas por uma série de forças 

institucionais, a fechar-se em si mesmas, estranhando-se à participação cívica e 

aumentando os níveis de indiferença. Torna-se, portanto, necessário questionar-se sobre 

como promover a colaboração de pessoas diferentes entre elas e como estimular a 

vontade de entrar em relação com o outro, saindo de uma visão exclusivamente 

economicista:  

no sistema capitalista, a coesão social é intrinsecamente débil e a nova extensão 

da desigualdade confirma, diria, a gravidade de um antigo mal. […] deveria-se 

olhar com preocupação a este reiterado juízo porque tornou-se demasiado 

generalizado, demasiado automático. Existe o risco de chegar à conclusão de que 

seja suficiente livrar-se de um vício económico para produzir êxitos sociais 

positivos. (Sennett, 2012, p.150). 

Para Robert Castel (2011), a construção das proteções criou uma transformação 

do estatuto do indivíduo, determinando o que o autor chama de paradoxo entre a criação 

de proteções coletivas e a individualização. “O paradoxo, sublinhado entre os outros, 

por Marcel Gauchet, é que a maior abrangência do Estado Social, procurando ao 

indivíduo proteções coletivas consistentes, agiu como um poderoso fator de 

individualização.” (Castel, 2011, p.60). Na visão do autor, quando as proteções se 

enfraquecem, os indivíduos se tornam frágeis e exigentes, pois os sistemas de segurança 

foram interiorizados por eles: “Tornou-se natural estar protegidos e, portanto, tornou-se 

natural reivindicar a proteção do Estado. Mas é exatamente neste ponto em que as 

proteções se enfraquecem de forma, aparentemente, irreversível” (p.60). Ou seja, as 
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sociedades centradas nos indivíduos, ao criar a individualização, enfraqueceram o 

próprio individuo e as alterações na estrutura familiar (famílias mononucleares) e a 

crescente dependência de equipamentos sociais (em crise) vêm reforçando uma certa 

desfragmentação social.  

Mesmo não sendo o caso da linha apontada por Castel, parece importante 

sublinhar com Bourdieu (1998), como o discurso sobre o individualismo pode legitimar 

o neoliberalismo, a responsabilização do indivíduo e o recuo do Estado, retrocedendo 

para um sistema não universalista e que não leva em consideração uma responsabilidade 

social coletiva:  

Estou a pensar naquilo que se chamou o “regresso do individualismo”, espécie 

de profecia auto-realizadora que tende a destruir os fundamentos filosóficos do 

welfare state e em particular a noção de responsabilidade coletiva (no acidente 

de trabalho, na doença ou na miséria), essa conquista fundamental do 

pensamento social (e sociológico). O regresso ao indivíduo é também o que 

permite “acusar a vítima”, tida por único responsável pela sua própria desgraça, 

recomendar-lhe a self help, e tudo isso a coberto da necessidade incansavelmente 

reiterada de diminuir os encargos da empresa. (pp. 9-10). 

Na discussão sobre uma responsabilização coletiva e acesso e garantia da 

cidadania, hoje parece sempre mais em voga a discussão acerca da comunidade como 

âmbito privilegiado para encontrar respostas a estes novos desafios. Fala-se de perda de 

comunidade e da vontade e necessidade de recuperar um espírito comunitário120, visão 

que precisa de certos cuidados para não cair em perspetivas saudosistas que glorificam 

os tempos passados.  

Quando atualmente reflete-se sobre comunidades importa ter presente que as 

contemporâneas são extremamente instáveis e mutáveis, além de heterogéneas. Os 

contextos e os estilos de vida tornam as mudanças das comunidades mais rápidas e as 

mobilidades urbanas, de nível nacional e internacional, também modificam o quadro das 

relações de proximidade. O que continua válido hoje da visão do trabalho comunitário é 

o reconhecer a comunidade como sujeito social com competências e conhecimentos 

específicos e no centro da intervenção social. 

                                                             
120 Há quem traz esta discussão com um certo saudosismo com uma ideia tradicional das comunidades 

que não contempla suas caraterísticas menos positivas como a menor liberdade e os maiores vínculos 

morais. 
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Ao pensar na lógica do trabalho comunitário que se prega hoje, pode-se voltar na 

Chicago do começo do século XX e na Hull House de Jane Addams121 [1860-1935] ou 

na Europa de um cenário pós-bélico de reconstrução ao seguir à segunda guerra 

mundial, laboratórios sociais que viram intervenções sociais mais integradas e que já 

tinham a propensão de trabalhar não com o caso e uma categoria específica, mas com a 

comunidade em geral, por meio de um estudo de ambiente, mapas e análises do 

território para conhecer as necessidades e os recursos (potenciais) do território.  

O promover uma auto-organização dos habitantes faz com que eles possam gerir 

os recursos. Perante uma insatisfação e menor confiança nas instituições, o trabalhar 

com a lógica de subsidiariedade vertical evidencia que os sujeitos mais próximos às 

pessoas e aos territórios possuem conhecimentos específicos e podem tornar-se aliados 

competentes das instituições para o alcance de objetivos comuns.  

De alguma forma a luta contra a exclusão implica uma alteração do paradigma 

no desenvolvimento local, visto apenas como o crescimento económico de 

unidades territoriais de menor dimensão. [...] Por tudo isso, para que a 

localização da acção se transforme na capacidade da acção local para chegar aos 

grupos empobrecidos e excluídos, é importante que esta perspectiva esteja 

presente na fixação dos objectivos, nas prioridades, nas medidas e meios de 

aplicação. Também aqui os princípios estratégicos integrativos, de parceria e 

participativos ganham sentido. (Estivill, 2003, p.120). 

Além disso, contrastando o já citado paradoxo entre individualização e 

segurança social (Castel, 2011), o trabalho de comunidade promoveria a educação à 

cidadania para superar uma lógica assistencial e passiva. Ao tentar responder à questão 

de como instigar a colaboração, que é colocada à prova principalmente nos períodos de 

crise, mas que poderia melhorar a qualidade de vida das pessoas, Sennett (2012), 

retomando Manuel Castells, evidencia que torna-se necessário centrar-se nas 

experiências vividas e envolver diretamente as pessoas por meio de propostas de 

                                                             
121 Fundada em 1889 por Jane Addams e Ellen Gates Starr consistia em uma casa/abrigo localizada no 

lado oeste da cidade de Chicago que hospedava migrantes (europeus) e onde eram implementadas 

atividades sociais e culturais (Addams, 2016). "A resposta de Addams ao problema da diferença e da 

participação era de uma simplicidade desarmante: colocar a experiência cotidiana no centro – criar os 

filhos, ter uma instrução, fazer compras. Nas relações sociais a experiência de cada dia é o que importa, 

não as fórmulas da política, disse-se Addams [...] a bondade de uma ação em comum mede-se pelos seus 

efeitos concretos sobre a vida quotidiana, não pelos efeitos eventuais que a política promete." (Sennett, 

2012, p.65). 
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modelos de colaboração estruturadas, prolongadas, sustentáveis e com objetivos comuns 

alcançáveis: "A formulação de laços emotivos na comunidade deve conduzir a algum 

resultado; a ação precisa de estrutura e deve tornar-se sustentável no longo prazo" 

(p.68).  

Não assente, portanto, em ocasiões informais, sugerem-se projetos comuns que 

implicam o fazer juntos algo difícil, pregando o respeito recíproco. Na obra do autor a 

colaboração é vista como uma possível ajuda na melhoria da qualidade de vida, 

principalmente para as populações em situação de vulnerabilidade: 

A nossa tese que percorre o livro todo é que a colaboração melhora a qualidade 

da vida social. A comunidade local parece constituir o ambiente mais propício 

para conseguir uma boa qualidade de vida, mas, mesmo assim, é um ambiente 

onde não faltam as complicações. Neste capítulo foquei-me nas comunidades 

pobres, em parte por motivações auto-biográficas, em parte porque representam 

os casos mais desafiadores. São lugares em que pessoas como os meus amigos 

de infância fatigaram a sobreviver e dos quais os sobreviventes tendem a fugir. 

São também os lugares que os neoconservadores estão abandonando a um futuro 

sem recursos. (Sennett, 2012, p.299). 

O trabalho de comunidade aqui exposto, que pretende sair de uma visão 

tradicional de comunidades homogéneas, parece em linha com o cosmopolitismo 

proposto por Ulrich Beck, ou seja, a convivência de diferentes culturas e a coesão social 

a partir das diferenças. O cosmopolitismo é aberto à ambiguidade, à pluralidade de 

pertencimentos e, para o autor, pode ser a resposta ao unilateralismo dos Estados 

Unidos enquanto alternativa na definição e promoção de valores universais. 

O promover um trabalho de comunidade enquanto intervenção social, porém, 

deve ser feito levando em consideração três aspetos fundamentais: a questão económica, 

a criação de espaços de poder e a delegação das responsabilidades no seio da 

comunidade. 

As problemáticas da pobreza, exclusão e desigualdade são associadas às 

especificidades do modelo de sociedade e do modelo de desenvolvimento. Conforme 

evidencia Silva (2008) há teóricos que tendem a assumir como princípio de 
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transformação comunitária ou societal a conversão interior e apelam à solidariedade122 

como forma de reforçar a coesão e a integração sociais.  

Mas esta visão, que promove a mobilização de corpos intermédios entre 

indivíduo e Estado (família, escola, sociedade civil…) possui efeitos perversos, não 

modificando as estruturas e colocando maiores responsabilidades nos primeiros:  

os seus efeitos práticos acabam por ser perversos na medida em que não mexem com as 

estruturas, focam-se em desejos e aspirações e sobretudo transferem, de modo não raro 

moralista, as causas de situações de exclusão para a responsabilidade individual dos 

cidadãos, em particular daqueles que estão mais próximos dos excluídos e 

marginalizados (Silva, 2008, p.154).  

No mesmo rumo, as considerações de Castel (2012) sublinham o paradoxo das 

medidas de discriminação positiva, como o rendimento mínimo de inserção francês 

(RMI) onde os benefícios são ligados a um contrato de inserção (ativação do individuo), 

participação ativa dos desempregados, ou com as políticas territoriais que pedem a 

ativação dos moradores e dos atores do território. Para o autor estas medidas rompem 

com a tradicional desresponsabilização da assistência e pedem a mobilização das 

pessoas envolvidas, tendendo à individualização das prestações (Castel, 2012, p.66). 

Estas políticas123 são focalizadas nas populações com menos recursos, com uma 

situação mais desfavorecida. Apesar de ser chamada discriminação positiva, não deixam 

de ser políticas que criam distinções (estigma negativo). 

                                                             
122 Para Silva não existe uma concepção unívoca sobre o conceito de solidariedade, tendo pressupostos e 

implicações sociais e políticas diferentes conforme os paradigmas teóricos assumidos: 1) na perspetiva 
durkheimiana é central para a prevenção e eventual superação da anomia e da exclusão social. é uma 

visão de solidariedade que remete à filantropia, assistência, religião; 2) para a abordagem reformista a 

solidariedade é constituída por uma componente cívica e uma componente estadual e institucional, ou 

seja, tem que ter o esforço institucional de universalizar os direitos que se devem aplicar a todos os 

cidadãos em situação de exclusão e marginalização social: “Nesta óptica, solidariedade tem, para além da 

componente cívica, uma obrigação estatal e institucional aplicável a todos os cidadãos em situação de 

pobreza, exclusão e marginalização social. Neste sentido, tal como sustenta Paugam (1991), são 

indivisíveis os direitos-garantias da subsistência e os direitos-liberdades.” (Silva, 2008, p.153); 3) na 

perspectiva marxista a solidariedade é vista em termos de classe. “Nesta visão os meios de produção 

deverão ser socializados e o produto ou a riqueza nacional equitativamente redistribuída […] sem excluir 

ninguém dos benefícios sociais […] distribuída conforme as necessidades de cada indivíduo.” (Silva, 

2008, p.153). 

123 Para Castel (2012, pp.67-68) é necessário defender estas medidas, mas tendo a consciência de que não 

respondem a uma necessidade de proteção universalizada. Se consideradas como ajuda aos mais 

desprovidos, condena-os a uma situação de inferioridade. Se o sistema ainda é sustentável, é porque 

abrange largas fachas da população não a partir das necessidades e da condição de vida, mas inserindo-os 

nos sistemas de proteção e seguros de forma generalizada. 
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Sem querer sustentar uma visão ingénua e saudosista da comunidade (nas suas 

aceções tradicionais), reconhece-se que nela existem diferenças (e desigualdades) que 

também geram conflitos e jogos de tomadas de poder, mesmo no âmbito da intervenção 

social e da proteção da segurança social124.  

Para Castel (2012) a sociedade civil, conjunto de formas organizativas da 

comunidade, pode ser considerada uma ameaça a não ser que exista uma 

regulamentação (pelo Estado) que crie harmonia entre interesses particulares e vontades 

de poder dos indivíduos: “Contudo – sem que todos os que celebram ingenuamente os 

méritos da sociedade civil levem à mal – esta é também uma ameaça, a não ser que não 

haja uma «mão invisível» para harmonizar a priori os interesses, os desejos, as vontades 

de poder dos indivíduos” (p.7).  

Portanto, para o autor torna-se necessário um Estado com um poder efetivo que 

possa desenvolver um papel de garantidor das proteções e da segurança125. Neste 

sentido, Wacquant (1997) levanta duas medidas estaduais que deveriam ser 

implementadas para enfrentar a marginalidade avançada, uma de curto prazo e outra de 

longo prazo: no curto prazo expandir os serviços públicos para garantir a igualdade de 

acesso aos bens públicos básicos; no longo prazo aumentar a distribuição social 

relaxando a obrigação de assalariamento. Para o autor estas linhas de ação, associadas 

às dinâmicas propulsoras de integração social, podem prevenir a necessidade de 

medidas mais drásticas: 

Ainda que possa parecer impalatável, irreal e custosa, uma coisa é certa: como a 

persistente e crítica marginalidade do tipo que vem contaminando cidades 

                                                             
124 Para Castel (2012, pp.83-89) o equilíbrio entre segurança pública e respeito das liberdades civis é 

difícil de ser encontrado. A segurança social deve ser restaurada para combater a insegurança, ou seja, 

desenvolvendo e reconfigurando as proteções sociais. Isso quer dizer evitar com que a segurança dependa 

de outrem (tirar as condições de segurança de relações de clientelismo, das máfias que criam estreita 

relação de dependência entre os membros). Fazer com que todos tenham acesso sem ter que depender de 

algo diferente das leis e sem criar vínculos de dependência recíprocos.  

125 A insegurança social não é determinada somente de uma condição de pobreza, mas também da queda 

dos serviços públicos. Em uma sociedade de indivíduos ser protegidos socialmente significa dispor por 

direito das condições sociais mínimas para a própria independência. É portanto a proteção social a 

condição necessária que permite criar uma sociedade de semelhantes. Para Castel (2000, p.89), existe a 

necessidade de um regime homogêneo dos direitos que proteja os indivíduos independentemente do 

sistema de seguros coletivos e a reconfiguração das proteções sociais para combater a insegurança social 

e a insegurança civil. 
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americanas e europeias na última década continua a aumentar, as estratégias para 

o “governo da miséria” (PROCACCI, 1993) terão que ser reorganizadas de 

modos tão drásticos que não podem ser hoje previstos. […] A institucionalização 

dos direitos de cidadania à subsistência e ao bem-estar social fora da tutela do 

mercado pode bem ser a Bastilha do novo milênio. (Wacquant, 1997, p.140). 

Conforme salienta Sennett (2012), a visão conservadora que vê o encolhimento 

do Estado em detrimento de uma ação local, voluntária ou não, da sociedade civil, e que 

encontra-se frequentemente associada aos discursos de intervenção comunitária e 

empowerment das comunidades, possui um vício de base, ou seja, a sustentabilidade 

económica. Deixam-se as comunidades locais sem, ou com poucos, recursos e pede-se 

de responder às carências e fragilidades coletivas com as próprias forças, criando o 

desafio de fortalecer comunidades vulneráveis a partir de um quadro económico fraco:  

Se uma comunidade é deixada sem financiamentos, torna-se sempre mais 

improvável que as pessoas se envolvam no voluntariado. O motivo é simples: 

quando os cofres estão vazios, as organizações locais encontram-se obrigadas a 

operar novos cortes […] os fornecedores privados, as associações filantrópicas e 

os grupos de base, perdem entusiasmo, não somente a causa das pressões 

financeiras, mas também por não conseguir desenvolver seus objetivos. As 

organizações, pagas ou não, dedicam grande parte de seu tempo a mendigar 

doações ao invés de que concentrar-se na substância do trabalho. (Sennett, 2012, 

pp.276-277). 

Neste sentido, direcionam-se também as conclusões de Silva (2008) que 

evidencia a necessidade de mudanças estruturais a um nível macro. Para o autor as 

políticas neoliberais desreguladoras126 reproduzem e ampliam as desigualdades sociais e 

as politicas sociais aliviam os aspectos mais dramáticos de situações de pobreza e 

exclusão, mas não resolvem as desigualdades estruturais na sociedade: “importa que, 

para além das mudanças de mentalidades e práticas, se operem mudanças de modelo 

societal e organizacional, de modo a tornar viáveis acções de efectiva solidariedade.” 

(p.154). Para o autor as políticas sociais devem ser defendidas e ampliadas na medida 

em que se trata de conquistas sociais do Estado-Providência e nunca deverão ser 

desligadas das lutas sociais dos movimentos sindicais e de outros tipos. Neste caso, as 

                                                             
126 Neste sentido apontam-se também as políticas penalizadoras da pobreza discutidas por Wacquant 

(2010, pp.142-143) que denuncia o desaparecimento do Estado social e a prosperidade do Estado penal 

que mira à penalização e à consolidação da marginalidade urbana. 
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politicas sociais deveriam ser pensadas levando em consideração, e mantendo um 

diálogo com os movimentos e as lutas sociais.  

A integração de diferentes medidas e a harmonização das atividades por 

diferentes atores sociais, criando uma aliança entre a sociedade civil e o Estado, parece 

ser, portanto, um possível enquadramento do trabalho de comunidade hoje. Substituir o 

conceito de solidariedade com o de cidadania e universalidade destas intervenções 

também parece importante para não relegar as ações a específicos grupos marginais, 

evitando discriminações e a reiteração da segregação. 

 

2.3. Condições contemporâneas de desenho de política social nos Estados 

Providência da Europa do Sul e seus desafios: as especificidades do caso 

português  

Como evidencia o estudo de Esping-Andersen (1995), os modelos de Estado 

Providência, ou de welfare state, são associados às estruturas económicas, políticas e 

sociais dos países e são influenciados pelos seus andamentos económicos e 

demográficos. Para proceder ao entendimento de casos específicos, identificando as 

condições locais particulares, resulta, portanto, importante sublinhar alguns traços que 

caraterizam a sociedade e o Estado português. 

Conforme Alexandra Lopes (2000), Portugal é considerada uma sociedade com 

diversos traços ainda pré-modernos, num estádio de maturação incipiente, onde há 

providência estatal fraca e onde as redes da sociedade informal são tradicionalmente 

fortes, compensando a fraqueza das intervenções estaduais. De fato, se por um lado 

existem traços de um Estado Providência débil, por outro lado, uma especificidade do 

modelo português é a compensação das ausências do Estado por parte de uma sociedade 

informal forte, constitutiva do próprio padrão de desenvolvimento providencial do país: 

“[...] a uma intervenção social mais fraca do Estado correspondeu a persistência e 

vitalidade de solidariedades primárias e informais de apoio, muito ligadas à família e à 

vizinhança” (Lopes, 2000, p.83). 
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Devido a questões políticas, principalmente da existência de um regime 

ditatorial até 1974, o desenvolvimento do Estado Providência português pode ser 

considerado tardio, tendo começado a sua evolução somente na década de 1970, quando 

já se vislumbrava a crise dos modelos de welfare. Após 25 de Abril de 1974, Portugal 

passou por uma importante transformação política, mas também económica e social. Em 

1977, Portugal candidatou-se para a entrada na Comunidade Económica Europeia – 

CEE, que ocorreu em 1986. Para tanto, teve que efetuar adequações e alcançar objetivos 

determinados pela entrada na CEE e, desde 1986 até 1991, Portugal encontrou-se numa 

fase transitória durante a qual recebeu fundos estruturais para se aproximar aos outros 

países membros no nível de infraestruturas e para modernizar o setor produtivo, 

implementando assim o desenvolvimento económico. Em troca teve que adequar a sua 

legislação com as normas comunitárias e cumprir os objetivos de curto e médio prazo 

estabelecidos pela União Europeia – UE. 

O próprio percurso histórico, mas, também, o teor essencialmente rural da 

economia do país e a rede urbana restrita em núcleos pequenos, determinaram os 

principais traços do Estado Providência português (Lopes, 2000): 1) o caráter 

fragmentado e de raiz corporativista das prestações sociais asseguradas pelo Estado, que 

não atua conforme o princípio de cidadania, mas de corporativismo, aproximando-se ao 

modelo meritocrático de Titmuss e corporativo de Esping-Andersen, proporcionando 

um hiper-assistencialismo seletivo com caráter dual das prestações; 2) a hibridez sui 

generis entre público e privado que induz diferenças distributivas acentuadas, 

principalmente no âmbito da saúde; 3) a permanência de lógicas particularistas e 

clientelistas num aparelho burocrático pouco amadurecido que proporciona uma 

“apropriação clientelar dos benefícios sociais por parte daqueles que estão melhor 

esclarecidos ou melhor relacionados, numa teia de relações cliente-patrono e na 

reprodução de uma concepção patrimonial do próprio Estado” (Lopes, 2000, p.81). 

A nível da forma organizativa do poder político, Portugal é identificado como 

Estado unitário, onde existe o Estado central e os poderes locais: as autarquias locais 

representadas pelos Municípios e pelas Freguesias (Geraldi, 2013). Depois do 

regulamento n°1059/2003 do Parlamento Europeu, Portugal instituiu as Unidades 



 

124 

Territoriais Estatísticas de Portugal (Nomenclatura Comum das Unidades Territoriais 

Estatísticas - NUTS) que se dividem em três níveis e que designam sub-regiões 

estatísticas comparáveis a nível europeu. A afirmação das NUTS criou uma gestão 

regional dos fundos da UE, proporcionando maior coerência estratégica, e tornaram-se 

referência para a gestão das políticas e articulação entre governo central, governos 

locais e cooperação intermunicipal (Governo de Portugal, 2014). 

No que diz respeito à faixa mais carenciada do país, Sara Melo (2014, pp.25-26) 

evidencia como se pode identificar uma condição de debilidade (pobreza, 

desigualdades, desemprego e exclusão social) que assujeitou Portugal ao longo de todo 

o século XX e que tornou-se mais visível e, recentemente, foi agravada pela crise 

financeira. No caso português, caraterizado por uma industrialização tardia, uma 

assimetria profunda na distribuição dos rendimentos, um nível concorrencial deficitário 

do tecido produtivo acompanhado por um nível salarial baixo (Lopes et al., 2017), as 

políticas de proteção e segurança social sempre foram deficitárias em termo de 

assistência, criando uma grande diferença entre as aspirações das populações e as 

capacidades estadual de garantia de um nível de bem-estar (Melo, 2014). 

Conforme Melo (2014), a situação começou a ser enfrentada por programas 

nacionais contra a pobreza ao longo do processo de democratização do país e da sua 

entrada na CEE em 1986: “a emancipação proporcionada pelo processo de 

democratização veio também criar uma maior sensibilização para os problemas de 

pendor social que se acutilavam […] É neste contexto que surgem os primeiros projetos 

de luta contra a pobreza (PELCP)” (p.26). Após uma fase de investigação e diagnóstico 

do fenómeno, durante a qual começa a ser utilizado o termo exclusão social em 

Portugal, é com o projeto Pobreza III, Programa Europeu de Luta contra a Pobreza 

(1989-1994), financiado por fundos europeus, que começam a ser efetuadas ações 

contra a pobreza e a exclusão social de forma consistente, onde o envolvimento e a 

participação das populações em seus próprios projetos emancipatórios abre o caminho 

para a criação do Programa Nacional de Luta Contra a Pobreza (PNLCP) e, em 2001, 

para a aprovação do Programa Nacional de Ação para a Inclusão (PNAI) (Melo, 2014). 
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Alguns dados com base nacional propõem uma visão das problemáticas que 

Portugal enfrenta atualmente. Se após 1974 o andamento populacional de Portugal foi 

de crescimento, podemos observar uma diminuição da população desde 2010 até os 

últimos dados disponíveis até o momento da escrita, referentes ao ano de 2016127, e este 

dado se torna mais significativo quando diferenciado entre faixas etárias, onde nota-se 

uma diminuição, em números absolutos, da população jovem (menos de 15 anos) e da 

população em idade ativa (entre 15 e 64 anos) e um aumento dos idosos (igual ou mais 

de 65 anos), tendência confirmada também pelo Índice de Envelhecimento (IE)128. 

O Índice de Natalidade diminuiu fortemente desde a década de 1970: o Índice 

Sintético de Fecundidade – ISF – passou de 3,00 em de 1970 para o 1,36 em 2016, 

tocando seu pique negativo em 2013, com um ISF igual a 1,21129, e a mesma tendência 

é confirmada pelos números absolutos de nascimentos. Andamentos acompanhados por 

um saldo migratório negativo desde 2010, alcançando valores entorno de -30 entre 2011 

e 2014 e acerca de -10 em 2015 e 2016130. Esta situação desenha um quadro crítico que 

coloca novos e sérios desafios ao sistema de previdência nacional.  

Outras questões que valem a pena destacar para perceber os desafios que 

Portugal se encontra a enfrentar são ligadas à taxa de abandono precoce de educação e 

formação que, mesmo registando uma inflexão percentual, continua consistente (após os 

últimos dados cencitários de 2011 em que estava acima do 20% os últimos dados 

encontrados, referentes ao ano de 2017, apontam para um valor de 12,6%131) e à taxa de 

desemprego, que registou oscilações importantes no arco temporal entre 2000 (3,9%) e 

                                                             
127 População residente: total e por grupo etário (INE/ PORDATA, 2017). 

128 Conforme a descrição presente no site PORDATA, o IE é o número de pessoas com 65 e mais anos 
por cada 100 pessoas menores de 15 anos. Um valor inferior a 100 significa que há menos idosos do que 

jovens. Conforme dados presentes no site PORDATA, com última atualização de 29/01/2018, o IE em 

Portugal tornou-se superior a 100 em 2001 e desde então teve um andamento crescente até contar 148,7 

em 2016 (INE/ PORDATA, 2018). 

129 Índice sintético de fecundidade e taxa bruta de reprodução (Indicadores de fecundidade (INE/ 

PORDATA, 2017a).  

130 Saldos populacionais anuais: total, natural e migratório (INE/ PORDATA, 2018a). 

131 Nota-se uma forte diferença entre os sexos, contando com 9,7% das mulheres e 15,3% dos homens, 

entre os 18 e os 24 anos, que deixou de estudar sem completar o secundário (INE/ PORDATA, 2018b). 
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2017 (8,9%) com sua fase crítica entre 2010 e 2016 quando esteve acima de 10% com 

um máximo de 16,2% em 2013.  

No específico da situação educacional do país, Lopes et al. (2017) apontam para 

o fim da universalidade do Sistema Educativo de 1986132, que em 1997 e 2005 foi 

sujeito a redefinições que aumentaram as propinas necessárias para seu acesso, medidas 

redimensionadas em 2009 com o estabelecimento do regime de escolaridade obrigatória 

para crianças e jovens a partir dos cinco anos de idade que, no conjunto, teve também o 

efeito de fragilizar a oferta educativa nacional:  

apesar da pressão das organizações internacionais para que Portugal expandisse 

a rede de serviço de apoio à primeira infância, tal aconteceu, essencialmente, 

pela desqualificação da oferta sem verdadeiramente beneficiar as classes 

populares, uma vez que se aumentavam as vagas sem criar novos equipamentos 

e sem contratar educadores. (pp.97-98). 

Se, como vimos, já desde a década de 1970 os welfare states estão enfrentando 

grandes dificuldades de legitimação, organizativas e económicas, as situações pioraram 

na última década. Considerando as dinâmicas de medidas de privatização associadas aos 

fenómenos de desagregação, enfraquecimento dos laços de solidariedade e 

fragmentação da sociedade, que foram determinantes no sustentamento do Estado 

Providência português. Essas características apontam um quadro de grave 

vulnerabilidade da população portuguesa, o aumento da pobreza e da exclusão social, 

que afeta principalmente as classes populares: 

Em Portugal, um em cada quatro cidadãos vive em risco de pobreza ou de 

exclusão social e a atual crise económica e social é suscetível de aumentar esse 

risco. O problema é não só identificado nas zonas urbanas, mas também nas 

zonas rurais, onde o acesso aos serviços básicos é frequentemente difícil. 

(European Commission, 2012, p.18). 

Conforme evidenciado no estudo de Lopes et al. (2017), Portugal vivenciou 

também o que os autores chamam de efeito troika (pp.44-45), que retirou artificialmente 

e (somente) estatisticamente alguns residentes da linha da pobreza, criou situações de 

desvalorização salariais que levaram até 10% dos trabalhadores (assalariados) a viver 

                                                             
132 Lei de Bases do Sistema Educativo (Assembleia da República, 1986).  
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numa situação de pobreza e reduziu o acesso de beneficiários ao Rendimento Social de 

Inserção – RSI (redução do número absoluto).  

As classes populares foram as que sofreram mais com as políticas fiscais e de 

rendimento da austeridade que criaram empobrecimento e acentuação da desigualdade 

entre a população trabalhadora: “de 2009 para 2014, mais de 116 mil pessoas entraram 

em situação de pobreza, chegando o total aos dois milhões” (Lopes et al, 2017, p.45). 

Para os autores, portanto, uma das teses é que as classes populares, representam hoje 

cerca de dois terços da população portuguesa, com baixos níveis de mobilidade social e 

com a predominância de trajetórias de reprodução social. Encontram-se, portanto, à 

escala nacional e com especificidades locais, as problemáticas e os desafios das 

sociedades globalizadas: 

Portugal não é exceção às dinâmicas sociais globais do capitalismo tardio, 

acentuando-se a dualização e o enfraquecimento das evidências de medianização 

das sociedades. As classes populares de hoje e de aqui mostram uma assinalável 

pluralidade quer pela sua condição subalterna e dominada, com privação e 

desapossamento […] quer pela exposição vincada a processos e desestruturação 

e reestruturação intensos (precarização, escolarização, abertura e contextos 

sociais diversificados). Plurais, internamente conflituosas, pouco conscientes de 

si como classe mobilizada, elas são, todavia, a expressão partilhada de 

experiências acumuladas de dominação e exploração, mas também de resistência 

e luta. (Lopes et al., 2017, p.310). 

Outra questão relevante para o contexto português, mas hoje problemática 

sempre mais central na maioria das sociedades ocidentais, é a do ambiente urbano, que 

envolve a segregação territorial nos espaços urbanos desqualificados133, a precariedade 

habitacional e a mobilidade urbana134 com a gerência autárquica de cima para baixo, 

tendencialmente alheio às necessidades das populações mais frágeis:  

                                                             
133 “Fernandes e Mata sugerem o termo «periferia desqualificada» para designar os espaços urbanos que, 
«no debate social, são lidos e ditos como contendo algum elemento que os desqualifica». O facto de se 

residir nestes territórios desqualifica socialmente os seus residentes.” (Lopes et al., 2017, p.126) “Um 

território desqualificado não constitui um espaço desprovido de redes de relações de vizinhança e 

sociabilidadede entreajuda, pelo contrário. O processo de desqualificação tem também como efeito a 

geração de um processo de identificação entre os residentes destes territórios, assim como de reforço 

relacional.” (Lopes et al., 2017, p.127). 

134 “As mobilidades à escala metropolitana afiguram-se como um grande desafio no combate às 

desigualdades sociais. Aqueles que são relegados espacialmente, condenados a viver em territórios 
desqualificados, têm também mais dificuldade em movimentar-se pela cidade porque as despesas, quer 
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A gestão camarária dos territórios desqualificados revela muitas vezes 

desconhecimento quer dos próprios territórios, quer das necessidades e ensejos 

de quem os habita. A gestão dos processos de realojamento, por vezes dotada de 

um certo grau de aleatoriedade e/ou alheia aos interesses dos visados, gera 

desilusão e revolta. (Lopes et al., 2017, p.127). 

Nos dois grandes centros metropolitanos do país, Lisboa e Porto, a situação 

habitacional parece hoje agravada por um processo de turistificação135, pela especulação 

imobiliária e pela subida exponencial dos arrendamentos. Neste sentido, evidenciam-se 

os estudos de João Queirós (2015) sobre a realidade do Porto que apontam para a 

existência de políticas de requalificação urbana que favorecem a gerntrificação, a 

especulação e o progressivo enfraquecimento do tecido social original presente nos 

territórios interessados. Paralelamente à questão urbana, nota-se também o abandono 

das zonas rurais do país e a diminuição dos trabalhadores do setor primário, 

constituindo um processo de de-ruralização e envelhecimento destas regiões. 

 

2.4. Descrição fundamentada da dimensão organizativa e estrutural do caso 

em análise 

A organização é um artefacto social que requer a existência de atores 

intencionais e que garante uma certa coerência entre os diferentes processos que a 

constituem: “a organização é uma forma de ação coletiva reiterada assente em processos 

de diferenciação e integração tendencialmente estáveis e intencionais” (Ferrante & Zan, 

2004, p.31). A primeira condição apontada pelos autores italianos do manual de teoria 

das organizações, Massimo Ferrante e Stefano Zan (2004), é a existência de um grupo 

de dois ou mais indivíduos entre os quais exista um certo grau de diferenciação, 

constituindo um sistema de funções diferentes e especializadas: diferenciação do 

trabalho ou especialização das atividades efetuadas por uma pessoa perante uma tarefa 

mais geral (pp.31-35).  

                                                                                                                                                                                   
com aquisição e manutenção de um automóvel, quer com a compra dos bilhetes e passes mensais, são 

custos muitas vezes incomportáveis.” (Lopes et al., 2017, pp.132-133).  

135 Processo recente pela realidade portuense, adquire hoje centralidade para a observação das dinâmicas 

urbanas. 
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Complementar a diferenciação, a integração permite recriar uma unidade a partir 

do que foi dividido: integrar numa unidade de intenções os esforços feitos a partir das 

funções específicas.  

A hierarquia, ou o sistema hierárquico (que coordena e gere os possíveis 

conflitos), as normas e procedimentos (que definem quem faz o quê), as tecnologias, 

entre as quais a linha de montagem (que ordena sequencialmente as atividades, impõe 

operações específicas e define os tempos das tarefas), os esquemas e os programas de 

ação (que indicam parâmetros de comportamento simulados ou aprendidos 

anteriormente), as estratégias (linhas de comportamento que definem os objetivos de 

curto e longo prazo, os critérios de orientação e os vínculos de ação) e os valores (a 

partilha de valores gerais e profissionais), garantem a unicidade dos esforços entre as 

diferentes partes de uma organização e são as modalidades, na maioria dos casos 

presentes de forma combinada, que promovem a coerência e a realização da integração 

numa organização (pp.35-39).  

Conforme apontado pelos autores, os processos de diferenciação e integração 

criam mecanismos de influência nos comportamentos individuais, seja porque os outros 

esperam comportamentos previstos consoante a função que o indivíduo ocupa, seja 

porque os indivíduos se comportam em distintas maneiras consoante a função que 

ocupam nas diferentes organizações. 

A estrutura organizativa pode ser definida como o conjunto das modalidades 

específicas com as quais cada organização gere e governa os processos de diferenciação 

e integração, existindo, portanto, uma combinação quase infinita de possibilidades, 

decorrentes das interações quotidianas destes dois processos, porém, podem ser 

individuadas regularidades comportamentais e desenhos das estruturas dos quais podem 

ser construídos modelos interpretativos, como demonstrou a obra de Max Weber (1997) 

acerca do fenómeno organizativo da burocracia e a criação de seu tipo-ideal: construção 

mental por meio de um procedimento de abstração que possibilita a análise de qualquer 

organização136. Neste sentido, diferentes esforços foram feitos para encontrar critérios 

                                                             
136 Weber parte da análise da evolução do Estado moderno, sua estrutura de dominação e conformação 
dos aparatos públicos que sustentam as diferentes formas de poder. O conceito qualitativo de idealtipo 
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que permitam descrever as estruturas organizativas, chegando a diferentes combinações 

e opções:  

Há quem diz que as estruturas organizativas são três, quem cinco, quem dez. Há 

quem faz a distinção entre estrutura pública ou privada, quem entre estruturas de 

produção e de serviço etc. Quem se dedicou a uma investigação sistemática da 

literatura em questão (Mintzberg) decidiu, por fim, que as configurações 

estruturais das organizações são cinco (a estrutura simples, a burocracia 

mecânica, a burocracia profissional, a formação divisional e a adhocrazia). 

(Ferrante & Zan, 2004, p.58). 

O que parece central para a descrição de uma organização é, portanto, o 

compreender o “quem faz o quê”, reconstruindo o sistema de funções, os tipos e graus 

de interdependência entre as funções e o sistema de coerências. Os estudos sobre as 

organizações, porém, evidenciaram como a visão estrutural (horizontal e vertical) da 

organização não é suficiente para explicá-la e para compreender as formas de 

condicionamentos do comportamento organizativo.  

Neste sentido, uma outra variável organizativa forte é a cultura organizativa, que 

compreende os símbolos e os valores. Influencia os comportamentos dos diferentes 

atores organizativos e promove a homogeneidade interna à organização, mas, ao mesmo 

tempo, é influenciada pela cultura adquirida pelos atores organizativos noutros 

contextos (Ferrante & Zan, 2004, pp.91-135). As especificidades da cultura organizativa 

evidenciam “como se fazem as coisas” e podem ser consideradas formas culturais de 

integração organizativa a linguagem (gírias que se tornam símbolos), os critérios de 

pertença ao grupo, as fronteiras da organização, os critérios de alocação do poder, os 

parâmetros de prémios ou punições e a missão que, em conjunto, criam a ideologia da 

organização (Selznick, 1949 apud Ferrante & Zan, 2004, p.109). 

Além disto, parece fundamental evidenciar a relação que cada organização tem 

com o ambiente com o qual interage, ao qual a organização se adapta e que a mesma 

                                                                                                                                                                                   
tem uma função comparativa e a sua elaboração foi aplicada não somente às organizações burocráticas, 

mas também às privadas e produtivas de grandes dimensões, pois a criação de um modelo idealtipico 

descreve as regularidades estruturais. Não é uma descrição estática de uma organização específica, mas 

uma metodologia de análise que proporciona o estudo sobre todas as organizações por diferença 

colocando-as num continuum ideal com aos dois extremos as organizações burocráricas e as organizações 

não burocráticas (Ferrante & Zan, 2004). 
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constitui por meio das atividades. Enquanto sistema aberto, as organizações sobrevivem 

ao instaurar relações de troca com o ambiente em geral137 e com uma rede de 

organizações, um retículo interorganizacional de relações diretas (Ferrante & Zan, 

2004). 

A partir das trocas de dinheiro, serviços, autoridade (legitimação) ou 

informações, vinculadas a normas, valores e recursos (escassos), as organizações da 

rede perseguem o aumento da própria influência social, a diminuição da dependência de 

fontes externas e redução dos custos, em suma, a redução das incertezas do ambiente, 

instável e complexo, por meio de uma intencionalidade (limitada) dos sujeitos (Merton, 

1970).  

Para o sociólogo estadunidense Robert Merton (1970), para o entendimento das 

ações sociais nas organizações são úteis as teorias de médio alcance, que conjugam os 

fundamentos teóricos com a investigação empírica e que proporcionam um estudo das 

funções, manifestas e latentes, que melhor se aplica a uma sociedade heterogénea. 

Conforme estas premissas teóricas brevemente apresentadas, é possível deduzir 

a organização como sistema complexo, constituído por diferentes variáveis, entre elas 

interconectadas e interdependentes. No intuito de alcançar os objetivos descritivos 

específicos inseridos na presente investigação, evidencia-se a importância de integrar 

diferentes modelos para um melhor entendimento da PELE enquanto organização 

inserida no ambiente.  

Propõe-se, portanto, uma delineação de sua estrutura a partir da proposta do tipo 

organizacional de Henry Mintzberg (1979; 1981), integrada com a descrição da cultura 

organizativa, da trajetória da associação e do retículo interorganizacional.  

Conforme antecipado no capítulo 1.2 do presente escrito, a PELE é uma 

associação sem fins lucrativos de caráter social e cultural criada em 2007 no concelho 

do Porto por três sócios fundadores. Ao longo de seus primeiros 10 anos de atividade  

implementou 54 projetos artísticos em contextos de exclusão e vulnerabilidade social, 

                                                             
137 Entende-se por ambiente todos os atores do território, mesmo os que não possuem uma relação direta 

com a organização em questão. 
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privilegiando linguagens teatrais (TC e TO) integradas com outras linguagens artísticas 

como a dança e a música. 

Algumas investigações teórico-práticas foram efetuadas nos últimos anos sobre 

o seu desempenho138. Tratam-se de investigações efetuadas nas áreas de sociologia, 

educação e estudos teatrais sobre a PELE e/ou com foco em projetos específicos 

implementados pela associação. Neste sentido, apontam-se 3 dissertações de mestrado, 

uma dissertação de doutoramento e uma avaliação externa de projeto.  

No seu estudo indutivo e exploratório, efetuado no âmbito do Mestrado em 

Estudos da Criança, Área de Especialização em Associativismo e Animação 

Sociocultural (Instituto de Educação), Inês Barbosa (2011) procura compreender a 

metodologia do TO observando sua aplicação prática em contexto português num 

trabalho com jovens advindos de territórios estigmatizados e desfavorecidos, 

operacionalizado pela PELE, e evidencia a experiência como uma oportunidade para os 

jovens enquanto espaço de reflexão, aprendizagem e partilha, de questionamento de si 

próprios, dos outros e do mundo que os rodeia. 

No âmbito de uma dissertação de estudos em teatro, Joana Teixeira (2014), nas 

suas conclusões gerais feitas a partir de observações de uma oficina e de um 

espetáculo139, aponta para a imprevisibilidade enquanto fator central para projetos 

comunitários (lidar com desistências, por exemplo), tornando-se caraterística 

fundamental pela gestão da atividade teatral e dos projetos a criatividade e a capacidade 

de improviso para encontrar soluções. Para a autora, as técnicas de ensaio são as 

                                                             
138No específico, trata-se de uma dissertação de Mestrado pelo Instituto de Educação da UMINHO 

(Barbosa, 2011); uma monitorização externa de um projeto teatral em âmbito sociológico (Azevedo, 

2012; 2015); uma dissertação de Mestrado em Sociologia na UP (Parente, 2014); Uma dissertação de 

Doutoramento em Sociologia na UP (Melo, 2014); e uma dissertação de Mestrado em Estudos de Teatro 

da UP (Teixeira, 2014).  

139 Trata-se de uma oficina de teatro para jovens em risco de exclusão social realizada no âmbito do 
Projeto Raiz – Programa Escolhas, em Ramalde (Porto) dinamizada pela autora ao longo de dois anos, e 

de um espetáculo de teatro, que junta profissionais e amadores, realizado pela Associação Cultural 

Filantrópica Apuro, encomendado pela Câmara Municipal de Felgueiras para a iniciativa Rota do 

Românico / Palcos do Românico e que contou com um processo criativo de dois meses (Teixeira, 2014). 

Para a autora as duas experiências apresentam diferenças substanciais, mas possuem em comum o uso da 

arte para o desenvolvimento: “Apresentam-se aqui dois projetos de diferentes localidades, de diferentes 

contextos sociais (sendo o primeiro um contexto urbano central e o segundo um contexto urbano 

periférico) mas que têm em comum a necessidade da arte para o seu desenvolvimento.” (Teixeira, 2014, 

p.39). 
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mesmas usadas no teatro “convencional”, mas o TC difere-se por suas intenções, que 

consideram a inclusão social fator fulcral, e por possuir uma forte vertente educativa. 

Teixeira evidencia também a falta de uma certa legitimação teórica do teatro 

comunitário e avança para uma sugestão de definição de TC, a ser inserida numa futura 

versão de Dicionário de Teatro português. 

No âmbito do Mestrado em Sociologia da Faculdade de Letras da Universidade 

do Porto, Ana Parente (2014) aprofunda o estudo das pessoas participantes das 

atividades teatrais, membros dos grupos de teatro, que identifica enquanto públicos-

atores. Traz uma descrição das características sociodemográficas, socioeducacionais e 

socioprofissionais dos públicos-atores da PELE140, apresenta as suas motivações e graus 

de envolvimento e satisfação, promovendo a compreensão da relação dos membros dos 

grupos de teatro comunitário com a associação e construindo uma tipologia de públicos 

aplicada, distribuída em três vertentes141, ou seja, os conviviais, os lúdicos e os 

cultivados: 

Os conviviais, como a própria denominação indica, remetem para o segmento de 

público que frequenta os ensaios pelas redes de socialidade e pela ligação que 

sente em relação à associação. Estes são predominantemente do sexo feminino, 

reformados e com idades compreendidas entre os 49 e 74 anos. Os lúdicos 

abrangem os inquiridos que buscam a associação como um local de lazer e pelo 

prazer de fazer teatro. Pois, o lazer apresenta-se como um elemento central da 

cultura vivida por milhões de pessoas, possui relações subtis e profundas com 

todos os grandes problemas oriundos do trabalho, do estudo, da família e da 

política que, sob sua influência, passam a ser tratados em novos termos. Como 

tal, estes indivíduos são jovens, do sexo masculino, solteiros e têm o ensino 

básico ou ensino secundário como habilitação literária. Por sua vez, os 

cultivados procuram a PELE pela sua componente cultural e pela aprendizagem 

que os projetos artístico-comunitários lhes podem proporcionar. (Parente, 2014, 

p.92). 

Natália Azevedo monitorizou o primeiro projeto da PELE implementado em EP 

(Entrado) e apontou para a ambivalência destes projetos criativos que, se por um lado, 

                                                             
140 O estudo centrou-se em cinco grupos criados pela PELE a partir de experiências de TC e TO. 

141 A autora sublinha a exiguidade da amostra e a não possibilidade de generalização dos resultados por 

ser parte de um estudo de caso. 
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são experiências positivas a nível pessoal, social e simbólico, por outro lado, possuem 

criticidades relacionadas com sua sustentabilidade no tempo (Azevedo, 2012).  

A autora evidenciou a singularidade e os contributos da arte teatral (em EP), 

mecanismo de um co-processo de criação cultural, e sublinhou as dificuldades de 

visibilidade do projeto e de sua execução (dificuldade de arranque e de sustentabilidade 

no tempo). Num segundo momento reflexivo sobre a experiência, acrescida também 

pela retrospectiva proporcionada pelo sucessivo trabalho da PELE em EP (Inesquecível 

Emília), Azevedo (2015) sublinha as relações que as criações artísticas possuem com 

seu contexto espácio-temporal e suas esferas de legitimação.  

Afunilando por peculiaridades próprias de projetos feitos com populações 

desprovidas de experiências artísticas profissionais, que levantam questões acerca da 

mudança social e da reprodução de desigualdades estruturais, a autora destaca a relação 

das ciências sociais com o social observado e aponta a importância de um desenho de 

pesquisa intensiva e participado que promova um olhar crítico sobre os mesmos 

(Azevedo, 2015). 

Sara Melo (2014), problematiza o papel das artes de rua para a definição e 

projeção de uma política cultural local, partindo do projeto Texturas implementado pela 

PELE no âmbito do Festival Internacional de Teatro de Rua Imaginarius de Santa Maria 

da Feira. Na sua dissertação de doutoramento, a autora aprofundou a relação de um 

projeto específico com o território, enquadrando o mesmo na sua dimensão espacial e de 

ações políticas autárquicas.  

No seu estudo indutivo e aberto à pluralidade de resultados e de pontos de vista, 

aprofundou o significado atribuído à experiência por parte do sujeito social, enquanto 

dimensão integrante fundamental da produção social, “na busca pela significação 

simbólico-estética dos participantes do Texturas” (Melo, 2014, p.340), através do qual 

identificou efeitos benéficos da arte a nível individual em três dimensões142: material/ 

                                                             
142 Mesmo tendo sido detetados múltiplos efeitos positivos, a autora evidencia como as vulnerabilidade 

dos participantes do Texturas não desapareceram e coloca questões sobre a prosecução dos efeitos 

positivos no tempo: “trata-se de equacionar como sustentar uma participação ativa e motivadora, que 

prolongue (e não destrua) os efeitos positivos detetados. Porque a vulnerabilidade dos protagonistas não 

desapareceu, iniciou, em modalidades mais ou menos consistentes, um processo de transformação, 
reconversão, re-narração de si próprios. Entre a identificação dos efeitos positivos e a sua garantia de 



 

135 

saúde, cognitiva/ psicológica e interpessoal. A autora argumentou também acerca da 

sustentabilidade de projetos artísticos, apontando a importância de considerar os 

mesmos inseridos num contexto mais geral que proporcione individuar a continuidade 

das ações e seus efeitos: 

Se nos circunscrevermos ao Texturas enquanto projeto de intervenção 

comunitária, teremos que o identificar como um projeto singular, de carácter 

pontual, sem ressonâncias sociais ou culturais de destaque para o futuro quer do 

próprio projeto, quer dos intervenientes diretos. Não acreditamos, porém, nessa 

fórmula deslegitimizadora, na medida em que, para além do projeto singular, 

permanece a relação entre as linguagens artísticas e culturais promovidas pela 

Câmara Municipal, e a própria comunidade feirense. (Melo, 2014, pp.345-346). 

Análise diacrónica que deveria ser acompanhada por uma avaliação regular dos 

projetos e que para a autora representa uma fragilidade dos mesmos. Neste sentido, 

Melo aponta para a necessidade de aprofundar a questão sobre estes tipos de projetos, 

criando grupos de análise sobre seus efeitos, levando em consideração suas reais 

capacidades de permeabilidade nas comunidades, e refletir sobre os graus de 

institucionalização e instrumentalização possíveis. 

Os contributos apresentados sugeriram diferentes linhas de investigação do 

mesmo objeto e, paralelamente a estes estudos de observações externas que referem-se a 

projetos e ações da PELE no decorrer do período analisado (2007-2017), evidencia-se a 

existência de trabalhos publicados a partir de reflexões promovidas pela própria 

associação e, por vezes, inseridas nos objetivos de projetos específicos143. 

Nos estudos encontrados, o olhar foi direcionado para específicos processos 

criativos ou metodologias específicas. O trabalho que mais se aproximou a uma visão 

que levasse em consideração as complexidades das atividades da associação, e de seus 

públicos- atores, foi o trabalho de Parente (2014) que contextualizou diacronicamente os 

projetos. No mesmo sentido, aponta-se também a uma possível leitura transversal dos 

                                                                                                                                                                                   
solidificação, os cenários são variados, e dependerão também de fatores externos ao projeto e ao seu 

desenrolar.” (Melo, 2014, p. 345). 

143Já apontados também no anexo 6 (Lista resumida do principal material recolhido no terreno) 

compreendem livros, sinopses, fichas técnicas e registos de processos criativos. 
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contributos contidos na obra Arte e Comunidade144 (Cruz, 2015), que trouxeram 

diferentes olhares e reflexões de pessoas que atravessaram a trajetória da PELE em 

diferentes períodos. Até hoje, porém, não existia uma investigação que tinha abordado a 

associação enquanto organização complexa com especificidades internas, um percurso 

histórico, outputs específicos e em relação com seu entorno. 

 

-  A estrutura organizativa  

Conforme o modelo conceitual de Henry Mintzberg (1979; 1981), existem cinco 

partes fundamentais de uma estrutura organizativa, perpassadas por mecanismos de 

coordenação145, que são: 1) o vértice estratégico (strategic apex) que compreende os 

gestores de topo que asseguram o cumprimento da missão; 2) o centro operacional 

(operating core), ou seja, as pessoas ligadas ao sistema produtivo e serviços; 3) a linha 

hierárquica intermédia (middle line) que faz a ligação entre o vértice estratégico e o 

centro operacional; 4) a tecnoestrutura (technostructure) que compreende os analistas 

responsáveis pelo planeamento e organização dos métodos, permitindo a 

estandardização da organização; 5) e a logística (support staff) que inclui o pessoal de 

apoio. Nem todas as organizações possuem estas cinco partes ou as combinam das 

mesmas formas, determinando estruturas simples ou muito complexas, com diferentes 

configurações e apresentações gráficas.  

No modelo de Mintzberg (1979; 1981), conforme as especificidades e as 

combinações destas cinco partes, podem ser identificadas 5 configurações 

estruturalmente distintas: a estrutura simples (simple structure), a burocracia mecânica 

(machine bureaucracy), a burocracia profissional (professional bureaucracy), a 

estrutura divisional (divisionalized form) e a adhocracia (adhocracy). Na estrutura 

simples a coordenação é alcançada pela supervisão direta do vértice estratégico, com o 

mínimo de staff e de linha hierárquica intermédia.  

                                                             
144 Remete-se especificamente para os contributos dos capítulos 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 (Cruz, 2015) . 

145 Os mecanismos de coordenação identificados são: ajuste mútuo, supervisão direta, estandardização dos 

processos de trabalho, estandardização dos resultados e estandardização das qualificações.   
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Com o crescer da organização, passa-se aos tipos organizativos de burocracia 

mecânica quando a coordenação depende da estandardização das tarefas de trabalho 

(standardization of work) e onde a tecnoestrutura, que define os standards, possui 

centralidade estratégica; de burocracia profissional quando a coordenação é alcançada 

por meio da estandardização das capacidades e habilidades dos trabalhadores 

profissionais (standardization of skills), em que o núcleo operacional adquire 

centralidade estratégica e onde a tecnoestrutura e a linha hierárquica intermédia não são 

particularmente elaboradas; de modelo divisional, comumente associada a estruturas 

organizativas de grandes dimensões em ambiente estável, que compreende organizações 

constituídas por unidades operacionais paralelas (órgãos especializados por divisões) e 

onde a coordenação é adquirida através da estandardização dos resultados e dos 

produtos-serviços (standardization of outputs); a configuração de adhocracia, que para 

o autor pode ser definido como o modelo organizacional mais recente, complexo e 

difícil de descrever pela sua não-estandardização e flexibilidade, é constituída por 

grupos de trabalhos formados por especialistas coordenados por adaptação mútua 

(mutual adjustment) proporcionando organizações capazes de adaptar-se ao ambiente, 

com centralidade estratégica da formação profissional e do staff.  

A partir deste modelo e com as devidas adaptações e integrações que o caso 

empírico especifico necessitou, analisou-se a estrutura da PELE146.  

No vértice estratégico da PELE encontram-se as pessoas que detêm a 

responsabilidade global sobre os projetos específicos (nível micro e temporário) e os 

diretores da associação (nível macro e contínuo). Conforme já antecipado no primeiro 

capítulo, a PELE foi constituída por três sócios fundadores, que se cruzaram e que, em 

2007, decidiram formalizar suas colaborações.  

Os três fundadores, com idade entre 35 e 38 anos nos momentos das 

entrevistas147, foram estrategicamente fundamentais para a determinação da cultura 

                                                             
146 Remete-se também para a análise expositiva da associação apresentada no primeiro capítulo, com que 

esta explanação dialoga. 

147 Sobre isto ver também o primeiro capítulo  (1.2 e 1.3). As entrevistas com os fundadores foram feitas 
respetivamente em data 19/04/2016, 16/05/2016 e 18/05/2016, conforme exposto no já assinalado anexo 
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organizativa e para a implementação e gestão das atividades consoante a missão da 

associação. Possuem diferentes formações académicas principais – teatro, psicologia e 

relações internacionais – que foram complementadas com formações artísticas 

específicas, formais e informais, próximas às que hoje podem ser identificadas como 

ferramentas da PELE. Conforme relatos, portanto, o cruzamento de pessoas, suas 

afinidades perante a arte e suas experiências com a arte ou no mundo associativo, foi 

determinante pelo surgir da associação, estimulando a vontade de fazer coisas juntos e 

formalizar suas atividades: 

Antes, no ano antes quando nós criamos a PELE eu vim cruzando-me com 

pessoas, nomeadamente com a xxxxxxxxxx, com que já não era um cruzamento, 

mas era alguma coisa que vinha já de trás, da escola, pois nós fazíamos parte do 

grupo de expressão dramática da escola. E com xxxxxxx mais tarde. xxxxxxx 

ainda estava a fazer o curso de teatro, estava nos últimos anos do curso de teatro 

na ESMAE e era um inquieto com o teatro. E estava à procura de uma outra 

forma de teatro, não é? Portanto havia essa sintonia, e também uma certa visão 

sobre o mundo e como o mundo funciona […] Nós trabalhávamos nas escolas. E 

isso tudo permitiu-nos experimentar e perceber o que é que aquilo tinha para nós 

dar. Então nós começamos a formalizar em papel. (Entrevista Fundador/a da 

PELE 3). 

Os fundadores fizeram atividades no âmbito artístico/ teatral e social antes de a 

PELE existir e as continuaram a fazer fora dela ao longo dos anos. Conforme relatos das 

entrevistas com os fundadores, os diretores sempre desenvolveram trabalhos fora da 

associação, atividades consideradas por eles uma mais-valia pela própria PELE. A 

associação recebeu energias, sugestões e estímulos, tornando-se um catalisador das 

experiências individuais e expressão do encontro e valorização de múltiplas 

experiências profissionais (em diversas áreas) que convergiram e se concretizaram nas 

ações da PELE:  

Ou seja, eu sempre fiz trabalhos fora da PELE como o  xxxxxx também sempre 

fez. Aliás, isto era benéfico para toda a gente e também porque se traziam novas 

coisas para a PELE […].  A PELE também só cresceu como cresceu porque nós 

três não estávamos dependentes da PELE. Se não, não era possível ela crescer 

como cresceu. (Entrevista Fundador/a da PELE 3). 

                                                                                                                                                                                   
14. Para manter o anonimado dos mesmos em relação aos relatos das entrevistas trazidos, ao longo do 

texto não será explicitado o sexo dos mesmos.  
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Conforme visto no cap 1.2, a estrutura passou por algumas modificações a nível 

diretivo e na altura das entrevistas só um dos 3 fundadores ainda fazia parte da 

direção148. Neste sentido, portanto, salienta-se que, para além do papel fulcral dos 

fundadores, a estrutura formal da PELE, conforme a legislação vigente149, concretiza-se 

num vértice estratégico composto por três órgãos formais, cada um constituído por 3 

elementos: a Assembleia Geral (órgão ao qual compete aprovação do plano de 

atividades, aprovação e alteração do estatuto e aprovação do relatório de atividades); a 

Direção da Associação (órgão executivo que tem como principal função a gestão da 

associação); e o Conselho Fiscal (órgão ao qual compete o controlo de contas da 

associação).  

O vértice estratégico, portanto, subiu algumas modificações no que diz em 

respeito aos seus elementos e conseguiu adaptar-se por meio da reformulação interna 

que concretizou-se na manutenção de seus três órgãos formais. Portanto, os fundadores 

tiveram um papel central, e alguns deles ainda desenvolviam funções importantes até o 

fim desta investigação, mantendo-se como ponto de referência para as escolhas das 

linhas de ação, pela manutenção e alcance da missão associativa e pela estandardização 

das ações e dos resultados, mas parece que a estrutura organizativa integrou novas e 

mais pessoas (formal e informalmente) e ganhou maiores dimensões daquelas iniciais:  

Em primeiro lugar é algo muito maior de que aquilo que nós imaginamos que 

podia ser em 2007 e é algo que transcende a nós [fundadores]. Ou seja, a PELE 

começou por ser um projeto de três pessoas e agora não. E isso é aquilo que 

neste momento é mais importante para mim: é sentir que a PELE somos nós 

todos e isto sente-se nos momentos em que está toda a gente junta, na forma 

como as pessoas se mobilizam para fazer parte nos diferentes eventos, como foi 

no Mexe, na organização do Mexe, a ocuparem diferentes funções, a assumirem 

                                                             
148 Conforme material recolhido, dois fundadores saíram da direção da PELE ao longo da presente 

investigação. Um saiu em maneira definitiva em 2015 e explicitou um certo distanciamento das posições 

tomadas pela associação no contexto mais recente e, outro fundador, desde 2016, deixou de ter um papel 

formal na estrutura da PELE, mas continua a desenvolver funções ativas de uma certa importância na 

associação. 

149 O Código Civil português, na Secção II do Capítulo II (Das pessoas coletivas) do Título II (Das 

relações jurídicas) regula, desde o artigo 167 até ao artigo 184, em matéria das Associações. A versão 

mais recente, instituída pela Lei n.º 43/2017, de 14/06, pode ser consultada no Diário da República e no 

site do Ministério Público - Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa, que propõe a versão atualizada do 

Codigo Civil Português (Ministério Público, 2017).  
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essa responsabilidade e isso é algo que me deixa muito feliz […] (Entrevista 

Fundador/a da PELE 2). 

Considerando também a relativa autonomia de cada projeto150, identificaram-se 

dois níveis de organização estratégica (macro e micro). Porém, se a nível do centro 

operacional, de tecnoestrutura e de logística presentaram-se peculiaridades e alguns 

graus de autonomia no seio de cada projeto, manteve-se um diálogo constante entre eles 

e o vértice estratégico, sugerindo a capacidade de supervisão direta de todas as partes da 

organização deste último: “Cada projeto acaba por ter também uma equipa específica 

que funciona de uma forma autónoma, no entanto, o responsável por este projeto reúne-

se com o restante da direção em momentos regulares, com quem partilha o processo” 

(Entrevista Fundador/a da PELE 2).  

Por meio de reuniões e presença dos diretores nas equipas específicas, portanto, 

promove-se a concertação e estandardização dos métodos e dos resultados que 

atravessavam os diferentes projetos: “Nós funcionávamos de uma forma coletiva, ou 

seja, tínhamos as nossas reuniões onde discutíamos mais coletivamente e cada um de 

nós [fundadores] ficava responsável por cada um dos projetos e por definir a equipa 

correspondente.” (Entrevista Fundador/a da PELE 3).  

Os projetos, portanto, resultam centrais para explicar o andamento das ações 

implementadas pela PELE, mas os fundadores evidenciam a centralidade da missão e 

dos objetivos da associação pela orientação das escolhas a um nível macro, 

uniformizadas, como já dito, pela harmonização interna à direção e pela supervisão 

desta última dos processos organizativos:  

A ideia é ter aqui uma linha de ação que seja coerente e que tenha em conta a 

continuidade das ações. Porque já tivemos projetos com diferentes 

financiamentos, mas com o mesmo objetivo. Por exemplo tivemos diferentes 

projetos que iniciaram no Lagarteiro, no Centro Histórico ou em Lordelo que 

tiveram financiamentos diferentes e depois a continuidade acabou por ser 

proporcionada por um outro financiamento. Existe esta estratégia de pensar nisto 

de uma forma macro, ou seja, olharmos de cima para baixo e perceber de que 

forma é que conseguimos dar respostas àquilo que queremos fazer e àquilo que 

                                                             
150 Ver o capítulo 1.2 e os anexos 4 e 5 para a visão panorâmica dos projetos implementados nos 

primeiros 10 anos da associação. 
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queremos desenvolver. […] A PELE trabalha pelos seus objetivos. Porque se 

não, lá está, isso faria de nós uma instituição como muitas que existem e nós não 

queremos ser essas instituições. É por isso que agora estamos com nenhum 

projeto a não ser, ok, um no qual vamos ser parceiros, mas pronto é uma relação 

diferente. Não, não [se pode dizer que a PELE trabalha por projetos]. Nós 

trabalhamos pela nossa missão. […] mesmo que haja um enquadramento 

financeiro diferente, tem que dar respostas às nossas linhas estratégicas de ação. 

(Entrevista Fundador/a da PELE 2). 

Conforme o ponto de vista dos fundadores da associação, existem caraterísticas 

positivas e negativas decorrentes da operacionalização das atividades via projetos. Os 

aspetos mais positivos dizem respeito às possibilidades de acumular conhecimentos e às 

oportunidades de adaptação e melhoria das estratégias consoantes as aprendizagens 

feitas a partir das experiências, proporcionando múltiplos momentos de avaliação e um 

consequente re-direcionamento: “Positivo é que podes, de uns [projetos] para os outros, 

fazer a triagem ou acumular as coisas boas que ganhaste, refletir sobre as aprendizagens 

e transporta-las para os outros projetos, inclusive deixar para trás aquilo que correu 

menos bem.”(Entrevista Fundador/a da PELE); “A lógica de projetos é muito desafiante 

porque tem um início e tem um fim e nós avaliamos o que aconteceu e aprendemos” 

(Entrevista Fundador/a da PELE 3).  

Além disto, a lógica de financiamento por projetos, provenientes de instituições 

diferentes, proporciona uma não institucionalização da estrutura e uma certa liberdade 

de ação que permite o perseguir da missão associativa:  

Por exemplo, termos financiamentos diversificados e não depender de um único 

financiamento. Também é uma estratégia bem clara. […] Eu acho que a PELE 

vai trabalhar sempre por projetos porque faz parte da natureza da PELE […] no 

dia em que a PELE for uma instituição, pá, torna-se num teatro municipal ou 

num serviço educativo… então torna-se noutra coisa. (Entrevista Fundador/a da 

PELE 3). 

As maiores fragilidades apontadas, decorrentes da operacionalização e do 

enquadramento financeiro das ações via projetos, dizem respeito à instabilidade 

(financeira) que este arranjo comporta para a estrutura associativa, dificultando a 

continuidade das atividades e colocando criticidades a nível de trabalho:  

Trabalha-se por projetos do ponto de vista financeiro. Que nos ajuda a organizar 

do ponto de vista de equipa e isso tudo. […] O que acho é que esta lógica de 
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projetos não deve ser incompatível com a estabilidade de equipa das pessoas que 

se estão a dedicar ao trabalho. Que é uma coisa completamente diferente. E que 

às vezes é difícil de conciliar. (Entrevista Fundador/a da PELE 3). 

São diferentes tipos de financiamentos que são geridos por diferentes 

instituições […] Nós desenvolvemos projetos de criação que duram um ano. Ou 

seja, não há financiamentos que suportem um trabalho continuado de uma 

equipa por um ano pelo menos no terreno a criar. E é por isso que eu digo que ao 

longo desses anos todos o que nós fizemos foi também com grande investimento 

da estrutura. […] (Entrevista Fundador/a da PELE 2). 

[Os pontos críticos estão relacionados com] o ter que re-arrancar continuamente, 

porque às vezes havia projetos que precisavam de uma coisa mais continuada, 

que se não tivesse aquela quebra alí de fim de projeto e depois um re-arrancar 

passados três meses, a coisa iria para outro sítio. (Entrevista Fundador/a da 

PELE 1). 

No centro operacional da estrutura organizativa da PELE identificaram-se os 

diretores artísticos e os artistas comunitários151, que lidam diretamente com os 

participantes e que gerem o andamento das atividades. Em quase todos os projetos, os 

próprios fundadores assumiam a operacionalização das ações com o apoio de artistas 

com os quais partilhavam a direção, conseguindo a estandardização do trabalho e dos 

resultados por meio de suas presenças e lideranças. Paralelamente, em múltiplos 

projetos, encontram-se figuras profissionais (técnicos) que acompanham, presenciam e 

supervisionam o trabalho, com um olhar externo à associação. São eles parceiros 

inseridos em instituições do território com os quais os diretores artísticos se confrontam 

ao longo do processo e que seguem mais a parte social das intervenções, conforme será 

aprofundado no capítulo 5. 

No caso da PELE, em muitos projetos os diretores artísticos reuniam em si as 

funções do centro operacional e do vértice estratégico, não sendo necessária, portanto, a 

                                                             
151 Refere-se aqui aos artistas que administram os ensaios e que possuem um papel de relevo na direção 
dos processos de criação artísticas e que, conforme dados recolhidos no terreno, são pessoas com uma 

formação artística e, tendencialmente, experiências anteriores de trabalho artístico com objetivos 

inclusivos. A seleção deles é feita pelos diretores da associação, com os quais mantêm diálogos diretos: 

“Com uma formação sólida do ponto de vista artístico e preferencialmente com experiência no trabalho 

com comunidades, é determinante[pela seleção] que sejam capazes de criar uma relação de confiança, 

uma relação empática com os grupos. Isso a par obviamente das linguagens artísticas que utilizam e do 

seu potencial enquanto criadores. Porque podemos ter pessoas que criam relações empáticas e depois 

produzem resultados artísticos medíocres. E isso também não é um objetivo. E por isso é muito difícil 

encontrar gente com esse perfil.” (Entrevista Fundador 2). 
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existência de uma linha hierárquica intermédia. Quando estes não se sobrepunham, 

observou-se a existência de uma linha hierárquica intermédia não complexa ou 

burocratizada, caraterizada por interações próximas, operacionalizadas por reuniões em 

grupos e conversas diretas, com o fim de conciliar os objetivos do centro operacional e 

do vértice estratégico. Evidencia-se, portanto, a não elevada complexidade da 

associação enquanto organização, caraterizada por uma estrutura não pesada, reunindo 

em poucas pessoas múltiplas e heterogéneas funções e constituída por ligações internas 

caraterizadas por relações de colaboração e supervisão próximas. 

Assente nos objetivos, missão e valores da associação, a tecnoestrutura, ou seja, 

o planeamento e organização dos métodos, concorre para a sistematização e 

estandardização do trabalho, de seus processos e resultados, e estandardização das 

qualificações, assegurada, neste caso, pela seleção dos artistas comunitários. No caso da 

PELE atravessa de forma transversal os diferentes projetos e diz respeito à esfera 

artística (standard de objetivos de qualidade artística) e pedagógica (formação, 

autorreflexão, validação de soft skills). Sobre os métodos de trabalho da PELE, 

contextualizados a nível teórico no próximo capítulo, salienta-se que, conforme relatos 

dos fundadores, modificaram-se ao longo da trajetória da associação, consoante o 

diálogo entre a cultura organizativa, as especificidades dos grupos alvos dos projetos e 

as experiências de trabalho:  

Havia uma coisa que nós sabíamos: nós queríamos fazer práticas artísticas 

comunitárias, não é? Esta é a nossa diferenciação, porque se não, há quem faça 

teatro muito melhor que nós ou música muito melhor que nós. Isto é outra 

coisa.[…] Acho que claramente com o tempo fomos afinando muito mais esta 

nossa vocação para os grupos comunitários, para uma dramaturgia mais 

comunitária, até com uma relação com o espaço público. Acho que isto não foi 

decidido. Foi acontecendo muito naturalmente no espaço de trabalho, não é? 

(Entrevista Fundador/a da PELE 3). 

Na logística encontram-se as pessoas que desempenham serviços de apoio, 

serviços de imagem, relações públicas e a equipa de produção. Evidencia-se que, no 

caso da PELE, a organização logística, apesar de ter uma linha geral assegurada pelo 

vértice estratégico e pelas relações próximas, modifica-se, consoante o projeto 

específico. Ao longo da trajetória da associação houveram diversas colaborações 
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laborais que, em certos casos, se repetiram no tempo, mas que formalmente 

enquadravam-se em arcos temporais específicos de projetos particulares. 

Abordados de forma aprofundada no sexto capítulo, os outputs da organização e 

seus impactos, direcionados, conforme a análise exposta a seguir, em múltiplos âmbitos, 

completam a descrição estrutural. 

A partir desta exposição nota-se uma estrutura caraterizada por pequenas 

dimensões, com um vértice estratégico constituído por um pequeno número de pessoas 

que coordenam e supervisionam diretamente todos os órgãos operativos, sem, portanto, 

a presença de uma estrutura hierárquica complexa, caraterísticas que proporcionam 

elevados níveis de flexibilidade e capacidade de adaptação da organização em função 

dos outputs e do ambiente. Seguindo o modelo de Mintzberg (1979; 1981), portanto, a 

configuração que mais se aproxima a associação PELE é o da estrutura simples, que 

permite operar em ambientes dinâmicos e inovar-se rapidamente.  

Conforme o autor, uma caraterística menos positiva desta estrutura, que 

comummente compreende organizações jovens e pequenas, é a sua fragilidade. Mesmo 

existindo casos de algumas estruturas simples que conseguiram crescer sem 

burocratizar-se, sob o controle de líderes inteligentes e autocráticos, com a centralização 

em poucas pessoas de sua gestão, estas organizações costumam ser mais vulneráveis e 

transformar-se ou extinguir-se com seu crescer (Mintzberg, 1981).  

Conforme já indicado referindo-se à operacionalização das atividades via 

projetos, e ao enquadramento financeiro decorrente, a vulnerabilidade da PELE e das 

suas ações parece ser um assunto fundamental pela compreensão das dinâmicas 

organizativas. De fato, no caso da PELE, a questão da vulnerabilidade da estrutura e, 

consequentemente, das pessoas nela mais ativas, foi uma temática que surgiu ao longo 

da investigação, observada ao longo do trabalho no terreno e que se refletiu nos 

percursos profissionais e salariais dos fundadores e também nos projetos 

implementados: 

Claro que [a estabilidade salarial] depende do tipo de financiamento. Eu tive 

momentos a trabalhar no Porto, e a trabalhar, não estava em casa a fingir, em 

que eu estava a tirar trezentos euros por mês. E estava a ter um gasto emocional 
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incrível […] houve projetos noutras alturas em que houve financiamentos dos 

projetos melhores […] (Entrevista Fundador/a da PELE 1). 

Bem o maior obstáculo [que tivemos ao longo da trajetória da PELE] é essa 

fragilidade do ponto de vista financeiro, do ponto de vista da continuidade. O 

fato de, lá está, não conseguirmos ter uma estrutura... Nós também nunca 

quisemos que a Pele tivesse uma estrutura pesada, nunca quisemos que a PELE 

servisse para sustentar-se, para dar postos de trabalho só por si. Não. Sempre 

pusemos a missão da PELE à frente disso tudo. No entanto, isso também não nós 

permitiu ter uma equipa consistente e continua ao longo dos projetos. E isso 

depois reflete-se obviamente na nossa prática. (Entrevista Fundador/a da PELE 

2). 

Esta questão remete à situação de precariedade da vida artística em geral, que 

leva a encontrar outras atividades paralelas associadas para responder às necessidades 

salariais, como o ensino e o acesso à academia, ou que leva a distanciar-se das próprias 

atividades, ambas as situações verificáveis nas experiências pessoais dos fundadores da 

PELE:  

Porque o trabalho como ator não é… não te paga as contas, e porque eu terminei 

a escola em 2006 […] e comecei a dar aula porque viver de bilhetera à noite não 

dava para pagar a conta e não queria viver por conta dos meus pais. […] Foi 

fortíssima a experiencia. A nível de retorno económico foi muito baixo. Eu 

estive pessoas a desmaiar à minha frente , que era há dois ou três dias que não 

comiam… mas eu estava em situações muito parecidas e, portanto, acho que 

preciso de um bocadinho de descanso e um bocadinho de conforto na minha 

vida. (Entrevista Fundador/a da PELE 1). 

[Hoje a minha situação no mercado de trabalho é de] Desempregada. Aliás 

trabalhadora independente… desempregada… sei lá, tem dias. (Entrevista 

Fundador/a da PELE 2). 

É muito curioso. Tem sido muito difícil tu voltares no mesmo lugar onde 

começaste há 13 anos atrás. Voltei. O trabalho que eu faço lá não tem nada a ver 

com o trabalho artístico […]  agora estou a concorrer para doutoramento e está a 

ser uma decisão muito difícil , mas necessária, e então eu fiz isso. (Entrevista 

Fundador/a da PELE 3). 

Neste sentido, evidencia-se com Bourdieu (2013) a forte influência que o campo 

económico possui em relação a um campo artístico152, e remete-se às sucessivas 

                                                             
152 No trabalho de reconstrução histórica que explica o funcionamento e a estrutura do campo literário 

francês, elaboração teórica e análise das categorias de percepção e avaliação de estéticas dominantes na 

tradição ocidental, o autor propõe um modelo que promova trabalhos de investigação 

epistemologicamente fundamentados e controlados. Sobre a questão específica, Bourdieu sublinha que 
nos diferentes pólos internos ao campo existem possibilidades de autonomia às pressões e seduções 
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observações apontadas pelo sociólogo Bernard Lahire (Amândio, 2012) a respeito deste 

campo específico, de sua fraca institucionalização153 e do posicionamento de seus 

agentes que com frequência possuem outras profissões paralelas: 

Apesar do facto de este ser simbolicamente muito prestigioso, e poder engendrar 

vocações e investimentos pessoais intensos, o universo literário é, globalmente, 

muito fracamente institucionalizado e codificado (não existe uma entrada 

formal, não existe formação específica, não existe concurso, não existe diploma, 

não existe um percurso obrigatório), muito pouco profissionalizado (não há um 

estatuto profissional, não existe um emprego, não existe um mecanismo 

institucional de estabilização ou de cristalização das etapas alcançadas e nem 

uma “carreira” estabilizada) e, da mesma forma, é muito pouco remunerador 

(não tem um rendimento regular) (Amândio, 2012, pp.201-202). 

Em suma, o crescimento ao longo da primeira década, o envolver especialistas 

altamente treinados e especializados que colaboram a vários níveis na estrutura da 

PELE, a organização por projetos que incentiva a distribuição das responsabilidades, e 

do poder, conforme os conhecimentos necessários aos fins de uma determinada decisão, 

parece sugerir que a possível complexificação futura da estrutura organizacional da 

PELE iria constituir uma adhocracia, mas resulta ainda difícil prever o seu crescimento 

devido à centralidade de suas vulnerabilidades.  

 

-  A cultura organizativa  

Conforme introduzido, junto com a estrutura, a cultura é uma variável 

organizativa forte que promove a homogeneidade interna à organização. Assume-se 

como quadro de referência geral que acompanha as outras cinco partes do modelo 

organizativo apresentado por Mintzberg, no qual se inserem os valores, as crenças e as 

tradições que distinguem uma específica organização. No caso da PELE salienta-se o 

equilíbrio entre a estética e a ética, base pelo reconhecimento simbólico dos objetos 

artísticos e das populações envolvidas, conjugado com um trabalho (artístico) voltado à 

inclusão.  

                                                                                                                                                                                   
exercitadas pelo mercado, constituindo uma economia do simbólico por certos aspetos paradoxal 

(Bourideu, 2013, pp.142-146; 185-187; 207-243). Sobre isto, veja-se também Wacquant (2005). 

153 Lahire prefere referir-se a um jogo literário onde os agentes não são permanentes, mas jogadores que 

buscam a subsistência em ambientes exteriores. 
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Conforme os pontos de vista dos fundadores entrevistados, e apesar das 

modificações organizativas e de métodos que ocorreram ao longo dos anos, a missão 

global da associação manteve-se ao longo de sua trajetória e é a de considerar o 

desenvolvimento do ser humano, quer do ponto de vista mais íntimo, quer enquanto ser 

social e numa lógica de colaboração, como premissa central e, ao mesmo tempo, de 

considerar a criação artística como espaço privilegiado para potenciar este 

desenvolvimento: 

E cada projeto é um projeto e cada pessoa dentro do projeto é uma pessoa dentro 

do projeto. Portanto… tudo é raro, é especial. Mas para mim a grande estratégia 

que liga com aquela coisa que há um bocado afirmava…é que as artes têm que 

se comunicar, ou melhor, as pessoas têm que se comunicarem e vamos usar as 

artes para isso. (Entrevista Fundador/a da PELE 1). 

O objetivo da PELE continua a ser o mesmo, ou seja, a promoção de processos 

de criação artística sobretudo com comunidades mais afastadas desses processos 

e que isso possa ser um motor para o seu desenvolvimento, individual e coletivo, 

conduzindo à transformação social. (Entrevista Fundador/a da PELE 2). 

A sua missão global [da PELE] mantêm-se: a questão do desenvolvimento 

humano como premissa base e da criação artística como um espaço privilegiado 

para potenciar este desenvolvimento humano. (Entrevista Fundador/a da PELE 

3). 

Nota-se também a influência de experiências teatrais internacionais na cultura 

organizativa e ideológica da PELE, adquirida a partir das trajetórias formativas de seus 

fundadores e das afinidades que eles tiveram com específicas linguagens artísticas, 

tendo uma posição de relevo o TO, e o Centro de Teatro do Oprimido do Rio de Janeiro 

– CTO, e, em um período sucessivo, o TC: 

E obviamente aquilo que eu via no CTO do ponto de vista da estrutura e do 

funcionamento inspirou muitíssimo a estrutura e o funcionamento da PELE. […] 

no Brasil percebo todo o funcionamento do CTO e para mim foi determinante. 

Este curso com o Augusto Boal foi absolutamente determinante. Determinante 

porque o teatro do oprimido é muito estruturado e eu chego do Brasil e passados 

três dias nós estávamos no ESMAE numa sala e eu tento passar a toda a gente 

aquilo que aprendi naquele tempo, não é? E isso foi uma alavanca muito boa 

para nós todos. Concretizou as coisas. (Entrevista Fundador/a da PELE 3). 

A especificidade de trabalhar com TC, com grupos heterogéneos e em relação 

com os espaços públicos, foi acontecendo numa dinâmica de ajuste consoante as 
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necessidades, as experiências e a realidade, num diálogo com as complexidades 

presentes na sociedade e nos contextos específicos: 

Acho que claramente com o tempo fomos afinando muito mais esta nossa 

vocação para os grupos comunitários, para uma dramaturgia mais comunitária, 

até com uma relação com o espaço público. Acho que isto não foi decidido. Foi 

acontecendo muito naturalmente no espaço de trabalho, não é? Esta vontade de 

não ser só um trabalho centrado nos excluídos e que se pudesse cruzar com 

outras pessoas da cidade. (Entrevista Fundador/a da PELE 3). 

Tendo como pressuposto o fato de a cultura organizativa da PELE estar 

diretamente interligada com os 3 sócios fundadores que tiveram um papel central na sua 

formação e em todos os projetos implementados nos 10 anos em exame, conforme 

deduzível também pela descrição estrutural feita, propõe-se em seguida um esquema 

que sintetiza as motivações assentes à formação da associação e ao trabalho 

comunitário154.  

 

Tabela 9 - Motivações pessoais dos fundadores da PELE para a formação da associação e a escolha de 

trabalhar com o teatro comunitário 

Grandes itens Sinopses sobre o tema, feitas a partir das entrevistas com os três 

fundadores 

Questionamento 

da arte e do 

estado das coisas 

 Crise para com os estudos de teatro que levou a questionamentos pessoais sobre 

o sentido da arte e do teatro (Fundador/a 1) 

 Luta contra a falsidade comunicativa do teatro (Fundador/a 1) 

 Individuação de uma carência de experiência artística junto aos grupos 

vulneráveis com os quais trabalhava (Fundador/a 2) 

 Questionamentos sobre o como as coisas podem ser feitas de outra maneira 

desde pequeno (Fundador/a 3) 

 Insatisfação com a pouca politização do trabalho comunitário formal e com as 

soluções tradicionais (Fundador/a 3) 

Reconhecimento 

de 

potencialidades 

de TC e TO  

 Encantamento com o teatro comunitário e suas potencialidades sociais e 

artísticas (Fundador/a 1) 

 Reconhecimento da importância de experiências formativas em teatro para o seu 

crescimento pessoal (Fundador/a 2) 

 Reconhecimento da mais-valia de trabalhos teatrais em intervenções de 

                                                             
154 Remete-se para o anexo 18, que apresenta uma tabela que reúne trechos diretos das entrevistas para 

uma síntese sobre as motivações dos fundadores para a formação da associação e a escolha de trabalhar 

com o teatro comunitário. 
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psicologia de comunidade (Fundador/a 3) 

Militância social 

em prol dos 

direitos de 

populações 

vulneráveis 

 Vestiu a camisola das comunidades que encontrou e com as quais trabalhou 

(Fundador/a 1) 

 Vontade de ajudar as comunidades, não conforme uma lógica filantrópica, mas 

de valorização de suas qualidades criativas e críticas e respeitando sua dignidade 

(Fundador/a 1) 

 Predisposição e formação em trabalho com grupos vulneráveis (Fundador/a 2) 

 O considerar a criação artística coletiva e a existência de espaços de livre 

expressão (artística) como direito universal do ser humano (Fundador/a 2) 

 Ganhar mais poder simbólico para poder negociar melhores condições para as 

pessoas participantes aos projetos e para a associação cultural (Fundador/a 3) 

Acreditar numa 

possível 

mudança 

 O acreditar no ser humano e no seu potencial de mudança e transformação 

(Fundador/a 2) 

 Vontade de criar e sentir comunidade (Fundador/a 3) 

Fonte: elaboração própria a partir das entrevistas com os fundadores da PELE. 

A partir das temáticas que surgiram, nota-se um laço estreito entre as motivações 

explicitadas pelos fundadores155 ao longo das entrevistas efetuadas no decorrer desta 

investigação e as caraterísticas da arte social apontadas pelo sociólogo francês Pierre 

Bourdieu156 (2013) e ao perfil de artistas inconformistas descrito pelo sociólogo 

estadunidense Howard S. Becker157 (1977; 2008).  

                                                             
155 Evidencia-se, a este respeito, a possível distância entre discurso e prática apontada em sociologia, que 

remete para um olhar crítico do investigador sobre os dados recolhidos. Neste sentido, sublinha-se a 

importância da triangulação de dados adquiridos com técnicas múltiplas e complementares, já apontado 

no primeiro capítulo, que acompanhou este trabalho. 

156 Para o autor podem ser individuadas 3 tipologias de arte que constituem o campo artístico: a arte 

burguesa que segue lógicas económicas, depende diretamente das expectativas dos públicos e possui 

relações estreitas com os dominantes, a arte pela arte, maior expressão da autonomia do campo artístico, 

que persegue a liberdade estética e profissional e afirma o seu distanciamento de todas as instituições, e a 

arte social que se contrapõe à arte burguesa e à arte pela arte reivindicando a sua função social e política e 

que mostra proximidade e solidariedade com os dominados. 

157 O autor entende a arte como uma atividade eminentemente coletiva e o artista como um dos elos desta 

cadeia de cooperação. Individua quatro perfis de artistas com posturas diferentes consoante a arte que 

fazem: os profissionais integrados inseridos no mercado produzindo uma arte extremamente comercial e 

vendável; os inconformistas que se contrapõem aos primeiros e não seguem as instituições e as normas 

artísticas estabelecidas, criando novas redes de colaboradores e públicos (com menor facilidade de 

execução em relação aos profissionais integrados) e que, por vezes e com o tempo, tornam-se 

incorporados ao mundo artístico estabelecido enquanto inovadores da arte; os artistas ingénuos que não 

possuem relações conscientes com o mundo artístico, que geralmente utilizam técnicas adquiridas em 

outros âmbitos e que contam com um número reduzido de pessoas que apreciam sua arte; e os artistas 

populares as quais atuações não respondem a convenções artísticas, mas a urgências práticas, inserindo-se 

em uma lógica artesanal de produção de objetos. 
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-  A trajetória da associação  

Ao considerar uma organização como algo não parado num tempo estático, mas 

como fenómeno social em movimento, e para compreender a cultura organizativa da 

PELE, remete-se também à sua história e trajetória. Em seguida, propõe-se um breve 

esquema que sintetiza os 10 anos da PELE, consoante o ponto de vista dos fundadores, 

marcados por momentos de maior e menor dificuldades e sucessos, com diferentes 

graus de estabilidade financeira, consolidação da estrutura e de reconhecimento artístico 

e social. 

O início da PELE foi marcado por tentativas de afirmação e (re)conhecimento 

externo e interno, de conscientização dos próprios fundadores sobre as próprias 

capacidades, de tomada de consciência da procura deste trabalho em contextos sociais, 

sobre as atualidades e validades das práticas promovidas perante o contexto 

socioeconómico e político e, de consequência, concretização de uma linha de ação: 

Curiosamente o primeiro trabalho da PELE é uma coisa incrível, no Metro, uma 

coisa completamente caída de paraquedas. E a seguir foi um trabalho com 

crianças e jovens institucionalizados, no Instituto do Terço. […] Acho que 

percebemos que nós conseguíamos mobilizar pessoas e fazer coisas, não é? 

(Entrevista Fundador/a da PELE 3). 

Conforme os relatos foram anos difíceis, ao longo dos quais foi necessário um 

grande esforço pessoal e profissional, com um olhar virado para possíveis resultados 

futuros: 

Agora isto é muito bonito, isto está muito giro, mas os primeiros três, quatro 

anos foram a partir pedras e de resistência pura e dura. Porque eu tinha os meus 

colegas a me dizerem constantemente que tudo o que fazíamos era apenas um 

teatrinho e que nem sequer podia ser chamado de arte. (Entrevista Fundador/a da 

PELE 1). 

Na medida em que os projetos se seguiam, apesar das dificuldades apontadas, a 

PELE começou a ser conhecida e a receber mais convites e oportunidades de trabalho, 
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abrindo outras possibilidades de colaborações e criando uma trajetória marcada por 

múltiplos momentos de afirmação e a consolidação crescente da associação: 

Posso falar de Nem Anjo, Nem Diabo, que foi o primeiro projeto que nós 

fizemos com o Teatro do Oprimido, mas que fizemos com uma instituição de 

acolhimento de crianças e jovens […] foi muito importante porque abriu-nos 

outras possibilidades de trabalho. Foi um trabalho num contexto complexo, não 

é? Numa instituição de acolhimento de crianças e jovens, foi um processo que 

teve várias contrariedades. Foi também o primeiro registo escrito e vídeo que 

nós tivemos. (Entrevista Fundador/a da PELE 2). 

E apareceram convites. Pediram-nos para apresentar espetáculos sobre a 

violência no namoro aqui e ali, e a dado ponto a equipa começou a perceber 

“Ok, calma. Então não existe ninguém que faz isto. Somos nós que estamos a 

começar a fazer”. Portanto: “Por quê não?”. (Entrevista Fundador/a da PELE 1). 

A iniciativa Bairros Críticos no Lagarteiro é o nosso primeiro projeto de grande 

escala, e é, se calhar, o primeiro projeto mais de lógica comunitária, em que 

tivemos a oportunidade de trabalhar dois anos seguidos com as pessoas. 

(Entrevista Fundador/a da PELE 3). 

No decorrer dos anos, e dos projetos, a PELE alcançou melhores condições de 

trabalho que foram determinadas por projetos de escala maior e que previam tempos de 

implementação mais prolongados, proporcionando também maior estabilidade pela 

equipa e intervenções mais estruturadas:  

Depois tivemos também o Texturas que foi o primeiro projeto de Teatro 

Comunitário que nós fizemos, assim já com uma escala maior, com os 

trabalhadores da industria corticeira […], mas posso estar a me referir a outros 

também, posso me referir ao projeto no Lagarteiro, que foi o primeiro projeto 

também com uma duração temporal que nos permitiu uma intervenção mais 

pensada, mais estruturada, permitiu-nos uma intervenção já transdisciplinar, 

porque tínhamos diferentes áreas de ação. (Entrevista Fundador/a da PELE 2). 

Foram diversos os momentos importantes para a consolidação da associação 

apontados pelos fundadores e foram influenciados também por mudanças de 

reconhecimento destas práticas a um nível legislativo, nomeadamente de caráter 

europeu, auxiliando o incremento da valorização das práticas artísticas comunitárias em 

âmbito social: 

E depois acontece outra coisa: que as políticas internacionais mudam. Em 2009 

começam a mudar e a questão das participações e envolvimento comunitário 

começa a ser obrigatório […] os mesmos colegas que cinco anos antes me 
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diziam que “o que tu fazes é lixo, isto não é teatro, isto não é arte”, vieram me 

bater a porta dizendo “olha, vou trabalhar com um orfanato, tu tens mais 

experiência do que eu, qual é o tipo de coisas que eu faço?”. E, portanto, isso 

levou que a própria génese da PELE teve que reagir ao mundo de outras formas. 

(Entrevista Fundador/a da PELE 1). 

O reconhecimento artístico da associação foi alcançado só num segundo período. 

De 2007 a 2013, a PELE teve um enquadramento de seus projetos mais na área do 

social. Só em 2013 conseguiram afirmar-se como associação no plano cultural também, 

reconhecimento associado ao espectáculo Peregrinações e coincidente com a aprovação 

do projeto pela Direção Geral das Artes (DGArtes), sublinhando novamente uma 

relação entre as ações da associação e a tipologia de arte social de Bourdieu (2013): 

Penso na primeira candidatura da Pele aprovada pela DGArtes. Que foi também 

muito simbólica porque durante muito tempo… ou seja, nós criamos a Pele em 

2007 e até 2013 sempre tivemos um enquadramento mais na área social. E isso 

para nós… Nós sempre nos debatemos com esta necessidade de nos afirmarmos 

no plano cultural, no plano artístico. Porque para nós uma coisa não está 

separada da outra. (Entrevista Fundador/a da PELE 2). 

O reconhecimento direto do ponto de vista artístico acontece muito mais tarde 

aqui no Porto […] Antes deste projeto éramos considerados ativistas, não 

éramos reconhecidos como artistas. (Entrevista Fundador/a da PELE 3). 

Aproximando-se à última fase da primeira década da associação, conforme 

relatos dos fundadores e observações no terreno, na altura desta investigação a PELE 

encontrava-se numa fase de redefinição da sua estrutura, também já evidenciado no 

primeiro capítulo, e reposicionamento em relação às suas estratégias organizativas e 

divisão de tarefas. Tendo-se tornado referência nacional e internacional no campo das 

práticas artísticas comunitárias e das reflexões a elas associadas, feitas a partir dos 

registos, das colaborações com avaliações externas e promoção de espaços de debate e 

escrita158, adquiriu maior reconhecimento artístico e académico, que lhe proporcionou 

novas visibilidades, mas sem concretizar-se em estabilidades financeiras e estruturais a 

nível organizativo.  

                                                             
158 Refere-se aqui aos encontros de Reflexão EIRPAC e às publicações de livros e registos organizados 

pela PELE. 
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Neste sentido, visão partilhada pelos três fundadores é a falta de apoio 

institucional que marcou a trajetória da associação e que se traduziu numa carência de 

recursos locais atribuídos e que poderia ter concorrido para uma maior estabilidade da 

equipa e de infra-estruturas, como também a reivindicação da (não)atribuição de um 

espaço público enquanto sede: 

Passado anos a bater pedras estávamos a ter um momento com projetos que 

davam a possibilidade de dar um grande salto. […] Porque eram dois projetos 

muito grandes e os dois tiveram muito retorno, tiveram um grande destaque, pois 

foram altamente elogiados, e nós estávamos a pensar “ok daqui para a frente 

[…]” Mas não. (Entrevista Fundador/a da PELE 1). 

No entanto, tudo isso constituiu um grande peso para a PELE a todos os níveis 

porque asseguramos grande parte deste trabalho de uma forma voluntária, e não 

temos condições para o continuar a fazer. Na verdade, não temos também, neste 

momento, um enquadramento financeiro onde possamos integrar a nossa 

atividade, e isso é muito frustrante. (Entrevista Fundador/a da PELE 2). 

E isso é muito cansativo ao fim de tantos anos de nós dar tantas provas, de 

continuar num lugar que não é um lugar nosso para nós trabalharmos. 

(Entrevista Fundador/a da PELE 3). 

Para um dos fundadores, o projeto Mapa e o sucessivo período de diminuição do 

trabalho, pode ser considerado simbólico perante o momento de transição, entre o fecho 

e o começo de um novo ciclo, que aconteceu em volta dos anos 2015, 2016 e 2017: 

Bom, e acho que o Mapa marca também aqui um momento que é claramente um 

fecho de um ciclo e a abertura de um outro ciclo que temos que construir, se o 

quisermos construir […] no transito cíclico acho que pela primeira vez nós 

tivemos a coragem de deixar cair coisas que era uma coisa que até aqui nós não 

tínhamos conseguido fazer.[…] é um momento difícil, mas não o vejo de um 

ponto de vista pessimista. Acho que têm potencialidades futuras, potencialidades 

das coisas serem afirmadas de outras maneiras, de funcionarem de outras formas 

e de não serem tão pesadas para tão pouca gente. (Entrevista Fundador/a da 

PELE 3). 

O que parece evidente, indicado como encerramento de um ciclo e o começo de 

outro é o fato de o projeto Mapa ter marcado redefinições em diversos níveis. Foi a 

experiência que reuniu os cinco grupos portuenses criados desde 2007 a partir dos 

projetos da PELE e colocou-os num único trabalho conjunto de grandes dimensões e 
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com uma duração médio-longa, recebeu grande visibilidade e levou a associação a um 

grande reconhecimento na esfera artística: 

O Mapa, eu não canso de dizer, é um projeto fruto de oito anos de trabalho. Não 

vamos ser ingénuos, aquele trabalho não foi feito em aquele ano e meio em que 

foi construído. Eu acho que isto é claro, não é? Mas eu não me canso de dizer 

isto. Não era possível.. Foi um reflexo. É mais um passo num percurso. E eu 

acho que o Mapa… acho não, tenho a certeza, colocou a nós todos desafios 

muito importantes. (Entrevista Fundador/a da PELE 3). 

Por outro lado, foi o projeto que marcou a época de crise159 da associação, 

levando a discussões internas sobre a possível passagem de uma manifestação 

contracultural para uma manifestação oficial, incentivando novas (auto)reflexões nos 

fundadores: 

O Mapa não foi só uma manifestação de interesse e vontade dos grupos todos, 

que mostraram essa vontade de trabalhar em conjunto, mas também foi a única 

solução para garantir uma continuidade no trabalho com eles. O Mapa teve essa 

questão de venda de bilhetes [que comprometia a gratuidade do espetáculo e qua 

necessitou uma negociação com os parceiros]. (Entrevista Fundador/a da PELE 

2). 

E aí eu confesso que com o trabalho, ao longo do trabalho do Mapa eu fiquei 

extremamente desiludido porque a PELE ficou extremamente fragilizada do 

ponto de vista institucional. Ou seja, se eu tenho a plena consciência de que 

ficou reforçada do ponto de vista de cada um daqueles indivíduos e de alguns 

coletivos que participaram com o trabalho […] por outro lado deixa-me sem 

muita margem de manobra e sem condições concretas para continuar o trabalho. 

E isso foi um grande estalo. (Entrevista Fundador/a da PELE 3). 

Sendo definido como momento de reposicionamento, a associação diminuiu suas 

ações ao longo dos anos de 2016 e 2017, concentrando seus esforços na continuidade de 

projetos anteriores (Projeto em EP, Mexe e Eirpac) ou participando como parceira em 

projetos promovidos por outras instituições (Cal). Consequente a um certo sentimento 

de frustração devido também à não renovação de financiamentos que foram 

considerados metas alcançadas após anos de trabalho intenso, e as consequentes faltas 

                                                             
159 Remete-se aqui à origem etimológica da palavra, que não possuía um significado necessariamente 

negativo e, portanto, abria possibilidades para considerar o momento enquanto âmbito de separação, 

reflexão, avaliação, que dá lugar à mudança de uma situação. 
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de condições materiais para o desenvolvimento de novas ações, portanto, a PELE 

começou a refletir mais sobre a importância de implementar muitos e grandes projetos: 

Nesta altura não estamos, se calhar, a correr atrás de tudo aquilo que existe, 

porque estamos também com esta necessidade de, em quanto coletivo, nos 

reposicionarmos.[…] se por um lado já tivemos essa necessidade de 

consolidação, de afirmação, de fazer muitas coisas… No momento não é essa a 

necessidade, de fazer tanto… mas é de o fazer de uma forma mais refletida. 

Dando continuidade, continuamos a pensar no Mexe e nestas linhas 

fundamentais do trabalho da Pele, mas […] achamos que já fizemos muito e 

muito bom e que temos um trabalho único, de referencia ética e estética e que 

por isso mesmo, sobretudo nesta cidade, deveria ter outro tipo de 

reconhecimento, reconhecimento esse que se refletisse em condições de 

trabalham que passam em primeiro lugar pelas condições financeiras e 

condições de termos um espaço de trabalho que nos permita fazer com 

continuidade. […] O fato de não termos tido esse apoio fez com que sentíssemos 

essa necessidade de não estar de uma forma sôfrega a procurar respostas em todo 

tipo de financiamento que possa existir e decidimos que não iriamos fazer, que 

iriamos em primeiro lugar pensar aquilo que para nós é importante enquanto 

coletivo. (Entrevista Fundador/a da PELE 2). 

Como disse há pouco eu acho que é um momento de reposicionamento, é um 

momento delicado de menos visibilidade, é de fazer o contrário do que se fez até 

aqui. (Entrevista Fundador/a da PELE 3). 

Reflexão que também foi associada às problemáticas que podem relacionar-se a 

um crescimento organizativo e a uma exponencial visibilidade que a associação 

adquiriu e que a colocam à mercê de outras instâncias e de outros interesses e que 

podem vir a redefinir os objetivos e a natureza dos trabalhos: 

A PELE ditou regras, a PELE ajudou a mudar a forma com que se olha para a 

cultura, neste caminho do envolvimento comunitário […] [Torna-se importante] 

não continuar a ir a todos os projetos, mas só em alguns, e que exista a 

maturidade para gerir aquele terreno que foi construído arduamente durante oito, 

nove anos. Porque há um ponto em que a Pele, sobretudo no último ano, em que 

virou instituição, grande referência e, portanto, é preciso ter maturidade para 

gerir isso e para continuar a plantar de uma forma justa, séria e humana, 

sobretudo. E que tenha muito cuidado com o fato de ser cultura e não ser 

contracultura e de poder servir interesses alheios à vontade dos cidadãos. 

(Entrevista Fundador/a da PELE 1). 

Observações que podem inserir-se também na discussão acerca da passagem de 

uma manifestação contracultural para uma manifestação oficial, e que, no caso 

específico de um âmbito artístico, remete para as dinâmicas apontadas por Becker sobre 
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a possível integração dos artistas inconformistas no mundo artístico estabelecido e seus 

cânones enquanto inovadores da arte e manutenção das normas gerais:  

Em suma, o inconformista está orientado para o mundo da arte canônica e 

convencional. Ele se concentra na mudança de algumas das convenções que 

regulam o seu funcionamento e, de modo mais ou menos ingénuo, aceita tudo o 

restante. O trabalho desses inovadores acaba muitas vezes sendo totalmente 

incorporado ao corpo histórico da produção daquele mundo artístico 

estabelecido, cujos membros consideram as inovações úteis para gerar a variação 

necessária para impedir que a arte se transforme em ritual. […] o ajustamento 

essencial das inovações dos inconformistas a todas as demais convenções faz 

com que a sua assimilação seja relativamente fácil. Embora peçam-lhes coisas 

novas, os inconformistas tratam com as mesmas pessoas que fabricam o material 

para os artistas mais convencionais, e o seu pessoal de apoio é o mesmo. 

(Becker, 1977, pp.16-17). 

Inquiridos sobre possíveis estratégias vindouras da PELE, os fundadores 

evidenciaram a situação de precariedade da associação perante o futuro, a importância 

de encontrar uma sustentabilidade financeira, provavelmente recorrendo também a 

instâncias internacionais para arrecadação de fundos, e a consideração de voltar a um 

trabalho mais próximo para com os grupos, saindo de uma lógica de afirmação e 

visibilidade, já alcançada sob muitos aspetos, e aproveitando as aprendizagens feitas ao 

longo do percurso: 

É difícil responder neste momento. Não sei, acho que se calhar vamos voltar 

mais para a Europa e para o internacional […] e poderá ser uma forma de 

sustentabilidade para a Pele mais do que, pelo que se vê, pelo apoio nacional. 

(Entrevista Fundador/a da PELE 2). 

Dentro da minha fantasia quero ver a Pele no futuro grande […] Com essa 

família alargada por aí a fazer coisas. E que continuamente deixasse sementinhas 

que se vão alastrando, sobretudo por esta coisa utópica chamada democracia, 

cidadania, respeito mútuo […] Agora eu nem sei nem vejo qual é o futuro. Eu 

precisei pessoalmente dar um corte e, portanto, não sei… (Entrevista Fundador/a 

da PELE 1). 

 [Importante para o futuro] acho que é voltar ao micro, com uma grande 

vantagem, que é a experiencia de caraças que já temos e que vai permitir-nos 

voltar dinamizar um grupo de dez, de quinze ou de vinte pessoas de uma 

maneira completamente diferente com o que fazíamos há 8 anos atrás. Eu acho 

que se pode fortalecer o trabalho dos pormenores, que eu acho que é o mais 

relevante. E, portanto, acho que a PELE pode, nessa maior invisibilidade, ajudar 

mais outros grupos que estão com vontade de fazer coisas. (Entrevista 

Fundador/a da PELE 3). 
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-  O retículo interorganizacional  

As descrições efetuadas da estrutura e da cultura organizativa e da trajetória da 

associação convergem para uma análise interna da PELE. Paralelamente, propõe-se, 

também, a descrição das relações que a mesma empreende com outras organizações do 

território, que constituem um retículo interorganizacional de relações diretas (Ferrante 

& Zan, 2004). A partir das entrevistas com os 3 fundadores e com os 17 parceiros, 

conforme explanado no primeiro capítulo, as parcerias foram determinantes no 

andamento das ações da PELE, viabilizaram projetos e proporcionaram maior pujança e 

continuidade das intervenções.  

Foram muitas as associações e serviços com as quais a PELE construiu 

parcerias, com diferentes graus de aproximação, formalidade e continuidade. Em cada 

território e em cada contexto existiram instituições com as quais a PELE trabalhou, 

originando uma rede composta por relações de colaboração, algumas mais aprofundadas 

e douradoras do que outras. As colaborações concretizaram-se a partir de estímulos que 

vieram da própria PELE, principalmente numa primeira fase da associação, como 

também de manifestações de interesse de colaborações advindas pelas outras 

instituições parceiras: “Porque houve alguns projetos em que fomos nós a bater à porta 

e houve outros projetos, já tínhamos dois anos ou mais, em que as pessoas vieram bater 

à nossa porta.” (Entrevista Fundador/a da PELE 1). 

Há continuidade de algumas destas empreitadas, ainda que não de forma oficial, 

e os laços, mais de que com as instituições, formaram-se e consolidaram-se a partir de 

relações próximas com as pessoas que nas instituições trabalham, promovendo novas 

colaborações e projetos consoante as trajetórias dos profissionais: 

A parceria com a PELE surgiu porque eu frequentei um curso de TO com o 

xxxxxxx. Foi um curso em 2010, no Porto. E desde então ficou sempre este 

contacto com o xxxxxxx e com a PELE aí subjacente […] Depois foi em 2011 

que começou esta ligação muito mais direta [interinstitucional] com a PELE aqui 

xxxxxxxxxxxx. E depois tivemos outra candidatura onde tivemos a colaboração 

da PELE […].  (Entrevista Parceiro 4). 

Nós conhecemos o  xxxxxxx  [técnico parceiro que colaborava com a PELE na 

altura da entrevista] na altura dos bairros críticos, por exemplo. Portanto, 

continua haver uma ligação com algumas pessoas, com os projetos que 
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terminam com as instituições onde as pessoas estão, elas vão para outras e 

abrem-se links noutros sítios […] (Entrevista Fundador/a da PELE 1). 

De fato, observou-se que a parceria dos técnicos com a PELE, após a mudança 

de trabalho e enquadramento profissional deles, continuou em diversos casos, queira 

formalmente e institucionalmente, queira por motivos mais pessoais através das relações 

interpessoais que se criaram, como evidencia o relato exemplificativo que segue: 

Já temos feito depois também aqui na Câmara outros trabalhos, mas a minha 

aproximação à Pele foi entre 2008 e 2013 em que estávamos a implementar um 

projeto no bairro do Lagarteiro. Portanto, era um programa interministerial que 

se chamava “Iniciativa bairros críticos” que estava localizado em três territórios 

em termos nacionais e, no norte, estava focado no bairro do Lagarteiro. Eu era a 

responsável, a chefe do projeto, como se chamava. […] Portanto, tenho estado 

sempre de alguma maneira ligada a eles. Às vezes por motivos profissionais, 

outros por motivos pessoais. E temos estados sempre a construir esta relação. 

(Entrevista Parceiro 5). 

Das 17 pessoas parceiras entrevistadas, 6 declararam explicitamente ter relações  

de proximidade com a PELE a nível pessoal, às vezes devida a questões profissionais, 

outras de amizade, com frequência construída e fortalecida ao longo dos anos. A estes 

deve-se acrescentar um parceiro que não tocou o tema ao longo da entrevista, mas sobre 

a qual foi verificada a relação de amizade ao longo dos anos de observação no terreno. 

Em certos casos a própria trajetória profissional dos parceiros levou, portanto, a 

parcerias da PELE para com diferentes instituições, por vezes decorrentes das mesmas 

relações interpessoais.  

Conforme os entrevistados, as relações de proximidade entre os profissionais 

promoveram também uma melhor relação interinstitucional, proporcionando uma maior 

confiança e parcerias mais bem sucedidas. No relato que se segue evidencia-se como as 

relações de amizade pessoal permitem um conhecimento maior a priori sobre os valores 

e os objetivos do colaborador perante o ponto de vista dos parceiros, contrastando o 

ocorrer de uma possível situação negativa, como o aproveitamento de agentes culturais 

das parcerias com instituições públicas e sociais e das comunidades em que 

implementam as intervenções, para responder a objetivos mais artísticos de que sociais: 

Pronto isso, nem sei se queres que reforce muito isso, mas sim, houve de fato 

essa sintonia muito grande, também não posso deixar de dizer que eu sou amiga 
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com xxxxxxx  há vinte anos, que estudei com ele e que, portanto, eu sei a pessoa 

que ele é. Portanto, eu já sabia disso, não é? Eu já contava com isso. E esta não é 

uma questão menor. Porque o fato dos agentes culturais aproveitarem-se agora 

das comunidades para se promoverem, não é? E, portanto, eu sabia que não era 

disso que se tratava. (Entrevista Parceiro 2). 

No início, o diálogo interorganizacional da PELE era mais com estruturas 

sociais do território e só num segundo período começou a existir com estruturas 

artísticas também: “O diálogo com as estruturas artísticas acontece muito mais tarde, 

portanto, nós primeiro dialogamos muito mais com estruturas da área social” (Entrevista 

Fundador/a da PELE 3). As parcerias objetivaram a operacionalização do trabalho no 

território, mas também a reflexão e validação das ações implementadas:  

Entretanto tinha uma série de instituições agregadas à intervenção… aqui a Junta 

da Freguesia do Bonfim, uma relação mais recente, mas que tem vindo a 

aprofundar-se. A direção geral dos serviços prisionais sem dúvida. É uma 

relação já muito consistente. A relação com a ESMAE e com a faculdade de 

Psicologia do ponto de vista da formação, num sentido mais académico, até de 

estudos… são relações institucionais também relevantes noutro nível… A casa 

Do Povo de Fermentões  também. A associação de surdos, também foi uma 

relação muito complexa, depois mudou de direção e foi muito difícil a 

comunicação com eles em determinada altura, mas foi uma relação continuada 

durante muito tempo. (Entrevista Fundador/a da PELE 3). 

Conforme o site da PELE, contam-se 15 parceiros nacionais e 12 internacionais, 

para um total de 27. Considerando o olhar para o contexto territorial específico que 

acompanhou esta investigação, para a descrição da rede interistitucional e a 

compreensão de suas relações, centrou-se a atenção principalmente nos parceiros 

presentes no território portuense. Só em casos específicos, para enquadrar certas 

situações, como no caso dos Estabelecimentos Prisionais (EP), ultrapassou-se o limite 

territorial do concelho, mas continuando na região portuguesa próxima. Neste sentido, 

conforme antecipado no primeiro capítulo, entrevistaram-se 7 representantes de 7 

respetivos serviços territoriais, e 9 representantes dos serviços prisionais, entre os quais 

a direção da DGSPR e diretores, técnicos e chefes de guarda de três diferentes EP. 

Evidencia-se também que, consoante os objetivos da investigação, concentrou-se 

a atenção aos parceiros de tipo social, excluindo a priori as instituições artísticas e de 
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formação, proporcionando, assim, um olhar de profissionais que trabalham diariamente 

em contato com as populações vulneráveis destinatárias das intervenções artísticas. 

Para a descrição organizativa que aqui se propõe, em seguida apresenta-se uma 

visão dos 17 parceiros entrevistados, sublinhando a profissão, o tipo de instituição e o 

cargo ocupado pelos entrevistados no momento da entrevista.  

 

Tabela 10 – Os parceiros entrevistados: serviços, locais, cargos e formação 

Nº 
entrevista 

Instituição/ Serviço Local Papel/Cargo Profissão 

P1  Serviço sócio-educativo destinado à 

comunidade territorial, enquadrado 

no Programa Escolhas.  

Concelho do Porto Coordenadora do 

projeto Escolhas 

Educadora 

social 

P2 Associação interinstitucional de 

direito privado sem fins lucrativos, 

constituída pela Junta de Freguesia, 

por dois centros Paroquiais e por uma 

Associação.  

Concelho do Porto Psicóloga 

profissional e 

dinamizadora de 

projetos 

Psicóloga 

P3 Espaço sócio-educativo destinado à 

comunidade territorial, enquadrado 

no Programa Escolhas.  

Concelho do Porto Coordenadora do 

projeto Escolhas 

Educadora 

social 

P4 IPSS Concelho de 
Guimarães 

É parte da equipa 
do gabinete de 

atendimento e 

acompanhamento 

social 

Psicólogo 

P5 Câmara Municipal do Porto, 

departamento de Desenvolvimento 

Social 

Concelho do Porto Diretora da Divisão 

Municipal de 

Intervenção 

Interinstitucional  

Assistente 

social 

P6 IPSS  Concelho do Porto Presidente da 

Associação e 

Responsável da 

Formação e da 

Unidade de 
Investigação e 

Desenvolvimento  

Licenciatura 

de LGP 

P7 Plataforma interistitucional que 

promove o acompanhamento de 

pessoas sem abrigo para integrar o 

mercado de trabalho 

Concelho do Porto Assistente social Assistente 

social 

P8 Estabelecimento Prisional N º 1 Área Metropolitana 

do Porto 

Diretora do serviço Direito 

P9 Estabelecimento Prisional N º 1 Área Metropolitana 

do Porto 

Técnica Superior de 

Reeducação  

Terapeuta 

ocupacional 

P10 Direção Geral dos Serviços Prisionais 

e Reinserção 

Concelho de Lisboa Diretora do serviço Política 

social 

P11 Estabelecimento Prisional N º 2 Área Metropolitana Técnica Superior de Psicóloga 
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do Porto Reeducação  

P12 Estabelecimento Prisional N º 2 Área Metropolitana 

do Porto 

Diretora do serviço Psicóloga 

P13 Estabelecimento Prisional N º 2 Área Metropolitana 

do Porto 

Chefia do Corpo da 

Guarda Prisional  

Carreira de 

guarda 

prisional 

P14 Estabelecimento Prisional N º 3 Área Metropolitana 

do Porto 

Adjunta da direção 

do serviço 

-- 

P15 Estabelecimento Prisional N º 3 Área Metropolitana 

do Porto 

Técnico Superior de 

Reeducação  

-- 

P16 Estabelecimento Prisional N º 3 Área Metropolitana 

do Porto 

Chefia do Corpo da 

Guarda Prisional 

Carreira de 

guarda 

prisional 

P17 Estabelecimento Prisional N º 3 Área Metropolitana 

do Porto 

Técnica Superior de 

Reeducação 

Psicóloga 

Fonte: elaboração própria. 

Numa perspetiva de retículo interorganizacional, desde o estudo do próprio 

processo diacrónico da associação feito a partir do material recolhido para esta 

investigação, reconheceu-se a existência de colaborações decorrentes de interesses 

mútuos que foi à base do andamento da trajetória da PELE e que concretizou a 

realização dos projetos.  

A rede foi o resultado de uma construção coletiva interinstitucional necessária, 

que delineou as próprias caractéristicas das ações da PELE, garantindo a combinação e 

a síntese de objetivos sociais e artísticos, promovendo um possível encontro e 

colaboração entre instituições com objetivos diversos, mas que, na parceria, podiam ser 

respondidos de forma integrada e inovadora: “Ah, vimos um espetáculo fórum não sei 

onde, nós somos a escola não sei o que, aqui perto do Porto e temos os miúdos assim 

difíceis e achamos que se vocês trabalhassem com eles…” (Entrevista Fundador/a da 

PELE 1). A este respeito, no quinto capítulo será retomada a análise específica das 

relações de parceria, aprofundando as motivações, seus andamentos, os pontos de força 

e os pontos críticos.  

Para completar este exercício descritivo, afigura-se em seguida uma proposta da 

visão gráfica da PELE, consoante as informações trazidas até aqui. A partir do modelo 

organizativo apresentado por Mintzberg e com as devidas adaptações e integrações que 

o caso empírico especifico necessitou, a visão gráfica da PELE, proposta na ilustração 
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que segue, apresenta sincronicamente e de forma integrada um esquema da estrutura 

organzativa, da cultura organizativa e do retículo interorganizacional.  

A partir de um exercício de abstração e simplificação da realidade, no ambiente, 

descrito com um oval, visualiza-se o retículo organizativo e amplia-se numa das 

organizações da rede: a PELE. Neste engrandecimento gráfico, apresenta-se um 

organograma integrado específico da associação, que procurou considerar os aspetos 

discutidos neste capítulo. 

Para compreender de forma clara o gráfico presente na ilustração 3, na tabela que 

segue, apresenta-se uma lista explicativa dos acrónimos nele utilizados. 

 

Tabela 11 – Legenda das siglas utilizadas no organograma integrado da associação PELE 

PELE  

M  

m  

VE  
AG 

DA  

CF  

RP  

L  

T  

COP  

AC  

DRA  

PI  

S  

C O  

O  

– Pele_Espaço de Contacto Social e Cultural 

– Macro 

– micro 

– Vértice Estratégico 
– Assembleia Geral 

– Direção da Associação 

– Concelho Fiscal 

– Responsável de Projeto 

– Logística 

– Tecnoestrutura 
– Centro Operacional 

– Artistas Comunitários 

– Diretores Artísticos 

– Participantes Integrados 

– Supervisão e acompanhamento de técnicos parceiros 

– Cultura Organizativa 

– Outputs 

Fonte: Elaboração própria. 
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Ilustração 3 – Proposta da visão gráfica da associação PELE: um organograma integrado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Capítulo 3. – Os usos sociais e políticos das artes: das questões 

gerais às questões específicas do objeto empírico 

Falar de arte como “alavanca para a inclusão social” necessita uma delimitação 

que especifique a diferença entre iniciativas que promovem um mais amplo acesso 

(criação de públicos, extensão dos horários de abertura, eliminação de barreiras 

arquitectónicas, etc.) e projetos que se propõem explicitamente enfrentar problemáticas 

relacionadas com a exclusão e marginalidade social (oferecer oportunidade de formação 

e de experiências criativas, contrastar abandono escolar e desvio de jovens, contribuir 

para resolver conflitos interétnicos, etc.).  

O uso de práticas culturais e artísticas em âmbitos de intervenção social constitui 

hoje um fenómeno em nova expansão a nível internacional, europeu e também no caso 

específico de Portugal, país em que o estudo de caso examinado se insere. As 

intervenções sociais entendem-se como ações intencionais geradas através da relação 

com o meio social e os agentes que as realizam. Possuem a finalidade de gerar 

mudanças produzindo respostas eficientes e eficazes às problemáticas sociais e culturais 

de pessoas, grupos ou comunidades. Podem ser via Estado e seus órgãos, instituições 

privadas, ou sociedade civil.  

Para o sociólogo e filósofo francês Henri Lefebvre (1997) podem ser 

consideradas duas modalidades de intervenção social: o case work, onde se legitima a 

ideologia dominante, e a sócio análise, onde se usa o método de intervenção crítica dos 

trabalhadores sociais com a finalidade de conscientização da situação e superação de 

uma problemática mediante uma ação coletiva e grupal. Nota-se também que o conceito 

de intervenção remete à ação de intervir em algo que não funciona, podendo correr o 

risco, se não criticamente contextualizada, de evidenciar somente as fraquezas de uma 

determinada situação e não os possíveis recursos que existem nela, chegando a criar 

possíveis estigmatizações.  

E se, conforme apontado anteriormente, é nos espaços urbanos que se encontra 

uma forte concentração e sobreposição das problemáticas contemporâneas da 
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marginalidade avançada (Wacquant, 1997), é também neles que se manifesta uma certa 

variedade de novos dinamismos sociais e associativos, dentre os quais, a animação 

sociocultural possui um papel crucial (Vilaça & Guerra., 2000). Ou seja, aumentam as 

experiências de práticas artísticas comunitárias, com frequência associadas a projetos de 

desenvolvimento social e territorial, que conotam as artes como meios estratégicos para 

a intervenção. Estas experiências possuem diversos objetivos, são promovidas por 

atores diferentes e são dirigidas a populações com caraterísticas heterogéneas.  

A associação das práticas artísticas às intervenções sociais, e a ideia de que 

possam exercitar um impacto positivo nas vidas das pessoas e das comunidades, porém, 

não é algo inédito. Já no trabalho comunitário da Hull House de Jane Addams, na 

Chicago do inicio do século XX, citado no segundo capítulo deste escrito, a arte tinha 

um papel importante para as dinâmicas de convivência entre migrantes com diferentes 

proveniências, línguas, culturas, históricos e experiências. Na Hull-House, desde 1891, 

existia uma galeria de arte com a exibição de seus produtos, uma escola de música, que 

promoveu a sobrevivência ao longo dos séculos de canções folclóricas de tradições e 

culturas dos migrantes e incentivava a representação em música de situações sociais 

vivenciadas pelas pessoas, e um grupo de teatro que contrastava dinâmicas de 

isolamento (Addams, 1998).  

O programa de arte era muito importante para Jane Addams enquanto 

possibilidade de participação à vida social, criação de novos laços, valorização do 

aspeto criativo da produção, valorização das culturas de origens dos migrantes que 

frequentavam a casa, troca intergeracional, educação, transmissão de conhecimento que 

saísse de uma lógica exclusivamente profissionalizante e liberação da alienação do 

trabalho e da sociedade industrial (Addams, 1998). Neste sentido, o teatro, junto com a 

música e a pintura, possuía um papel de relevo:  

No entanto, o teatro, da forma como era, parecia a única agência que libertava os 

meninos e as meninas do isolamento destruidor daqueles que se arrastavam até a 

maturidade por si mesmos, e dava-lhes um vislumbre da ordem e beleza em que 
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o drama, mesmo o mais pobre, se esforça para restaurar os fatos desconcertantes 

da vida.160 (Addams, 1998, pp.248-249). 

Conforme Melo (2014, p.75) o primeiro texto académico elaborado sobre 

projetos de arte comunitária remonta ao estudo de 1988 de Bernie Jones, que focava-se 

sobre a relação entre a arte e o reforço da tomada de consciência e apreciação do 

património cultural e simbólico, o aumento do sentido de pertencimento, a identificação 

com a comunidade e a participação nos assuntos da mesma, e que aponta para mudanças 

positivas nas quatro áreas e para a importância de efetuar trabalhos partindo de 

temáticas locais. 

Nas últimas décadas, os debates sobre democratização da cultura e democracia 

cultural (Botelho, 2008; Lopes, 2008; Rubim, 2012), intervenções pela arte pública 

(Pinto, 1995; Ferro et al., 2014), a associação entre património cultural e 

desenvolvimento local (Azevedo, 2007; 2014), acrescentaram a discussão. Com os 

impulsionamentos das políticas comunitárias161 e da UNESCO (1998; 2010), o debate 

tornou-se mais central para a discussão acerca de políticas sociais e do papel das 

instituições culturais enquanto atores protagonistas do contraste à exclusão social. 

Esta discussão remete àquela da arte enquanto instrumento social e 

político.Utilizada como meio de intervenção, para obter efeitos positivos sobre o bem-

estar pessoal, a educação, a participação cívica ativa e a coesão social. Neste sentido, a 

análise da PELE, associação sem fins lucrativos de caráter social e cultural, criada em 

2007 no concelho do Porto por três sócios fundadores que, ao longo de seus primeiros 

10 anos de atividades, implementou 54 projetos artísticos em contextos de exclusão e 

vulnerabilidade social, privilegiando linguagens teatrais, integradas com outras 

                                                             
160 “Nevertheless the theater, such as it was, appeared to be the one agency which freed the boys and girls 

from that destructive isolation of those who drag themselves up to maturity by themselves, and it gave 

them a glimpse of that order and beauty into which even the poorest drama endeavors to restore the 

bewildering facts of life.” (Addams, 1998, pp.248-249). 

161 Muitas políticas europeias sobre educação, investigação científica, apoio às tecnologias da informação 

e da comunicação (TIC), desenvolvimento regional, políticas sociais, possuem uma dimensão cultural 

(EU, 2018). Os programas culturais e de formação como Cultura 2000, Cultura 2007-2013, o Programa 

Europa Criativa e, ainda, o programa Media 2007 e o programa Lifelong Learning, instituíram uma 

relação mais explícita entre cultura e coesão social com atenção especial para a promoção da diversidade 

cultural e o diálogo intercultural. 
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linguagens artísticas como a dança e a música, permite atualizar a reflexão sobre arte, 

cidadania e inclusão social. 

Existem essencialmente duas visões dicotómicas sobre a quesão: a perspetiva 

essencialista e a perspetiva pragmatista. Na primeira, o valor e a importância da obra de 

arte reside na esfera estética, salientando a autonomia das artes e rejeitando a sua 

instrumentalização. Pela segunda, existem efeitos sociais das artes observáveis 

culturalmente (Melo, 2014, pp.82-87). Conforme uma perspetiva pragmatista para 

compreender os efeitos de um fenómeno sobre outro, ou seja, os efeitos sociais da arte, 

positivos e negativos, podem ser estudadas as funções das artes e seus usos (Melo, 

2014, pp.87-88).  

No caso específico do âmbito teatral, conforme o sociólogo russo, naturalizado 

francês, Georges Gurvitch162 (1894-1965), podem ser consideradas diferentes esferas de 

estudos sociológicos: 1) o estudo dos públicos, 2) as análises das representações 

teatrais, 3) os estudos dos grupos dos atores, 4) as relações funcionais do conteúdo das 

obras, seus estilos e os quadros das estruturas sociais em que se inserem, 5) as funções 

sociais do teatro nos diferentes tipos de estruturas sociais (Gurvitch, 2011). Sobre este 

último aspeto, para o autor, nas sociedades ocidentais mais atuais, que ele identifica 

como capitalistas organizadas, as funções sociais do teatro diversificam-se e possuem 

múltiplas tarefas. No geral, podem ser organizados em três tipos de funções: 1) como 

guia que facilita a aceitação das condições estabelecidas; 2) órgão de protesto, pelo 

menos simbólico, contra os regimes vigentes; 3) forma de diversão. Sobre este aspeto, o 

autor evidencia uma progressiva tendência geral de maior “empenho” das experiências 

teatrais. 

 Gurvitch, por um lado, propõe uma via para utilizar o teatro como técnica de 

experimentação sociológica (o exame da teatralidade no social), por outro, propõe um 

programa de pesquisa detalhado sobre o estudo da atividade teatral (da organização 

social do teatro). Uma das intuições fundamentais do autor é a afinidade existente entre 

teatro e sociedade. Diferencia-se do sociólogo estadunidense Erving Goffman (1993), 

                                                             
162 Criador da perspetiva sociológica do teatro, redefine a dialética teatro-sociologia. 
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criador da perspetiva dramatúrgica, por não se relacionar à analogia teatro-sociedade 

enquanto estratagema retórico, mas por considerá-la eminentemente operativa, pois 

permite o estudo da vida social atuando nela, propondo uma certa forma de 

experimentação teatral com implicações sociais (Serino, 2011). 

Para considerar o teatro enquanto fenómeno social e cultural, Gurvitch sugere, 

portanto, a importância de focar em múltiplos aspetos e, neste sentido, sublinha-se 

também a função social que o teatro tem internamente, relacionada com os atores das 

companhias teatrais, suas relações no grupo, modalidades de trabalho e socializações de 

suas necessidades (Barba, 1981). Em linha com estes pressupostos, evidencia-se a 

necessidade de uma análise multidimensional do fenómeno, que envolve atividades e 

resultados que se realizam nas interações entre indivíduos e contextos e que depende de 

processos individuais, sociais, culturais e de negociação de significados. 

Acerca da realidade portuguesa, Natália Azevedo (2014) apresenta o andamento 

dos estudos efetuados pela sociologia sobre práticas culturais e artísticas, existentes 

desde o final dos anos 1980. Para a autora, foram abordadas múltiplas dimensões de 

análise do campo cultural. São elas: as práticas culturais do ponto de vista da oferta 

(criação e produção), do ponto de vista da procura (os públicos) e acerca da mediação e 

distribuição (estudo de instâncias públicas e privadas).  

Após uma primeira fase, em que os estudos nacionais eram prevalentemente de 

cariz extensivos, ao longo da década de 1990, estes estudos adquiriram maturidade 

científica e política e, na década de 2000, apareceram trabalhos mais intensivos 

(Azevedo, 2014). A título de exemplo, evidencia-se a existência de investigações que 

contemplaram experiências de incursões etnográficas no Porto no âmbito das práticas 

teatrais (Lopes & Dias, 2014). 

Acerca da especificidade teatral portuguesa, aponta-se para o estudo de Vera 

Borges (2007) que analisa os percursos profissionais dos artistas e as formas de 

organização dos grupos de teatro em Portugal. No seu trabalho, a autora evidenciou a 

concentração dos grupos de teatro portugueses nas duas principais cidades do país, 

Lisboa e Porto, sendo pontuais experiências de descentralização, decorrentes 
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principalmente por movimentos de teatro amador, escolar e universitário. Identificou 

três “micromundos” principais diferentes por percursos organizacionais e configuração: 

os grupos família, os grupos-microempresas teatrais e os grupos-projeto (Borges, 2007, 

pp.193-220).  

A autora também apontou como uma caraterística que atravessa a maioria das 

experiências teatrais nacionais é a fragilidade organizacional e a dificuldade de 

profissionalização de atores e encenadores. Sublinha a existência de um modelo de 

organização teatral fluido, dinâmico, com pouca continuidade, com tempos de trabalho 

mais curtos e concentrados, em que instauram-se cooperações artísticas de curta duração 

(Borges, 2007).  

Por outro lado, a interação entre diversas equipas artísticas, também ditada pela 

precariedade do trabalho dos atores que colaboram e transitam por diferentes grupos, 

promove o aparecimento de novas estratégias na organização e nos trabalhos artísticos 

(Borges, 2007) e a abertura da arte e das suas estruturas às comunidades locais, 

proporcionando um maior envolvimento dos públicos (Borges, 2018).  

E se a precariedade pode ser considerada intrínseca ao mundo artístico 

(Amândio, 2012), Borges (2007) sublinhou como a fragilidade e a incerteza nas 

trajetórias alcançou novos níveis e como desde os anos 90 registou-se uma crise de 

identidade teatral (profissional e organizacional) e as perspetivas futuras apontam para o 

acréscimo de incerteza e precariedade no trabalho.   

De forma específica no que diz respeito ao estudo de práticas artísticas e 

inclusão social, Graça Mota e João Teixeira Lopes (2017) apontam para a existência de 

uma visão demasiado otimista daquilo que a arte pode conseguir em situações de 

transformação de conflitos e desigualdades, visão que pode acabar por ter uma 

repercussão negativa sobre os próprios resultados. Ou seja, criticam-se os estudos que 

tendem a sublinhar os efeitos positivos e a menorizar o efeito real das experiências. 

Perante estas observações, buscou-se manter uma visão crítica, feita também a 

partir da triangulação dos dados, nas fases de observação e coleta, e que atravessou as 
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fases mais analíticas e de criação do elaborado escrito, no qual explicitaram-se de forma 

pormenorizada as escolhas e os procedimentos metodológicos163. 

Discurso recorrente é que a intervenção socioeducativa, como pode ser um 

projeto de práticas artísticas para a inclusão, desperta o interesse, discute questões 

coletivas e “ativa” a população alvo enquanto espaço para o exercício de cidadania (ou 

da sua experimentação). Sobre este aspeto evidencia-se que a intervenção comunitária 

situa-se num lugar intermédio entre dois pólos, ou seja, o sujeito e o sistema (Castelo, 

2015), e que a intervenção social está ligada ao conceito de pobreza e de exclusão social 

e isso acaba por estigmatizar o próprio conceito de comunidade. Além disto, reiterar 

sem contextualização o discurso sobre a promoção da participação ativa da população, 

que assume seu papel de ator na melhoria das próprias condições de vida, integra uma 

visão neoliberal da intervenção comunitária, já abordada no capítulo anterior, e que 

responsabiliza (quase exclusivamente) o indivíduo de sua condição sócio económica e 

cultural. Discussão particularmente delicada quando referente a pessoas em situação de 

exclusão social. 

Outro debate remete para a praxis (teórica e prática) de associar a intervenção 

comunitária a âmbitos homogéneos de exclusão social (grupos específicos ou territórios 

fechados que vivenciam situações de marginalidade urbana e estigmatização), 

direcionando as intervenções às classes mais pobres, mesmo quando objetivam abordar 

problemáticas complexas transversais às classes. Neste sentido, existem hoje sempre 

mais tendências em assumir a necessidade de criar experiências e grupos que não 

respondam a caraterísticas (estigmatizantes) específicas, mas que proporcionam o 

cruzamento de pessoas com caraterísticas sociodemográficas e culturais diferentes, 

promovendo espaços de contatos e de inclusão social e, assim, de mudança coletiva: “o 

teatro concorre para a transformação comunitária ao permitir envolver uma 

heterogeneidade de actores” (Castelo, 2015, p.379). Outra problemática apontada é o 

fato destas práticas poderem conduzir à criação de relações verticais com as 

comunidades que podem levar a paternalismo e inferiorização, à intervenção top-down, 

                                                             
163 Veja-se, no específico, o primeiro capítulo.  
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que responde a lógicas políticas e de mercado, mais de que a lógicas propriamente 

comunitárias. 

Evidenciando os pressupostos políticos assentes no TO, Fernando Ferreira 

evidencia como este foi, em certos casos, utilizado para outros fins de que a promoção 

da cidadania orientada para a participação social e política, descaracterizando-o. 

Sublinha-se, portanto, a possível apropriação instrumental dessas metodologias, 

despindo-as de seus próprios fundamentos éticos, estéticos e políticos: “há tensão entre 

uma racionalidade instrumental de pendor assistencialista e uma ação comunicacional 

emancipatória” (Ferreira, 2013, p.89).  

Para melhor entender as especificidades das práticas culturais e artísticas em 

âmbitos de intervenção social propõe-se, portanto, uma visão diacrónica do 

desenvolvimento e ramificação destas metodologias, centrando o olhar no contexto 

teatral, chegando às experiências atuais que dialogam diretamente com o objeto 

empírico desta investigação. Tratam-se, portanto, questões ligadas às especificidades do 

trabalho teatral relacionado a fins sociais e políticos. 

Após um breve apanhado cronológico do teatro, para contextualizar 

historicamente as práticas artísticas, evidenciam-se suas concretizações, algumas 

caraterísticas centrais e as eventuais políticas públicas associadas, colocando atenção 

acentuada nas experiências mais recentes que dialogam de modo mais direto com o 

objeto de estudo e com o contexto português. 

De uma forma geral, ao considerar o caso empírico específico, e conforme pode 

ser apreendido nas páginas que seguem, parece pertinente afirmar que estamos perante 

expressões de arte social, categoria delimitada por Bourdieu (2013), conforme 

antecipado no segundo capítulo e retomado no sexto. Este tipo de arte engloba 

basicamente as manifestações que vislumbram engajamento e participação no fazer 

artístico, em contraste quer com a subordinação estrutural da arte burguesa perante os 

campos políticos e económicos, quer com o clamor em torno da autonomia estética da 

arte pela arte. Em suma: este posicionamento de engajamento e participação configura-
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se como característica comum das várias modalidades teatrais apresentadas nas páginas 

a seguir. 

Sabe-se que a retórica contida nos discursos dos representantes da arte social 

nem sempre corresponde à realidade e que não raras vezes estes agentes e instituições 

são tragados por lógicas alheias aos seus pressupostos básicos. Neste sentido enquadra-

se a importância de análises intensivas, prolongadas e aproximadas para a compreensão 

dos mecanismos e das dinâmicas que norteiam este tipo de produção cultural. 

 

3.1. Uma visão diacrónica dos teatros de cariz político e social 

Existe uma complexidade de experiências teatrais que ao longo das décadas, por 

oposição ou associação, criaram as bases para a formação e o andamento dos 

movimentos artísticos em estudo. Às origens da representação164 teatral podem ser 

encontradas no ritual e na máscara. Para o teatrólogo mexicano Domingo Adame (2009) 

o conceito de “teatro” pode ser definido reduzindo-o estruturalmente ao nível mínimo 

dos seus componentes, ou seja, a representação de uma personagem que um ator faz 

perante um espectador. No ocidente, a forma teatral mais comum foi a que baseava-se 

num texto dramático, marginalizando uma série de outras expressões performativas 

como o clown, o mimo, as cerimónias, a dança-teatro, a performance e as 

representações que pertencem a sistemas culturais não hegemónicos. Para o autor existe 

a necessidade de abrir o campo semântico do conceito para poder incluir todo o tipo de 

prática cénica e não exclusivamente as canonizadas, como o teatro burguês do século 

XIX.  

Torna-se central considerar as condições sociais e culturais de cada época sobre 

o pensamento e a criação artística e também considerar o caráter relacional dialético do 

teatro, produto da representação (dos produtores) e da perceção (dos receptores) num 

específico espaço-tempo situacional construído simbolicamente e intencionalmente para 

produzir uma experiência estética (Adame, 2009). Sobre este tema, para Gurvitch 

                                                             
164 Representação é um termo utilizado na dupla aceção de imitar e de fazer presente e, desde Aristóteles, 

aplica-se às artes fundadas no procedimento estético de mimesis (Salatino, 2011). 
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(2011), torna-se importante acrescentar que existe uma consideração a ser feita quando 

se estuda a relação entre um tipo de sociedade e conteúdo das obras teatrais, assente na 

continuação ao longo do tempo de seus efeitos: mesmo existindo peculiaridades das 

produções teatrais indiscutivelmente associadas ao contexto histórico em que se 

inserem, continuam a exercitar fortes efeitos em sociedades muito diferentes das que a 

conceberam.  

Na Grécia clássica a mimesis165estava à base da criação poética e teatral assente 

no critério de verosimilhança. As origens do teatro ocidental são associadas ao teatro 

grego, que possuía uma forte componente cívica e um caráter predominantemente 

coletivo e festivo e que fundia as esferas poética, cívica, festiva, ideológica e religiosa 

(Andrade, 2013). Associa-se, portanto, um forte cariz político, reflexivo, educativo e 

terapêutico166às concepções originárias do teatro.  

Em Roma as condições pragmáticas eclipsaram as reflexões filosóficas e na 

Idade Média associou-se ao conceito de mimesis o da espetacularização e de fábula 

alegórica que apresentava verdades sagradas através da ficção e, seguindo a 

classificação sociológica associada às funções sugerida por Gurvitch (2011), promovia a 

centralidade da Igreja e sua soberania sobre todas as outras instituições e a confirmação 

da fé. No teatro renascentista a “razão” tornou-se o critério dominante, as inúmeras 

poéticas que surgiram oscilaram entre restrições e excessos e foi ameaçada a qualidade 

de arte coletiva do teatro (Adame, 2009, pp. 101-102).  

Com a Commedia dell’Arte começou a profissionalização do ator e deu-se 

espaço à esfera lúdica do teatro. Se pelos espetadores tinha uma função de diversão, 

expressão da fantasia e jogo, pelos atores tornou-se a possibilidade de superação de 

discriminações sociais e marginalização. Neste sentido, nota-se o papel de integrador 

                                                             
165A mimesis está associada à capacidade que o ser humano tem de criar e de representar a realidade. 

(Adame, 2009). 

166 O filósofo Aristóteles tinha identificado o efeito catártico (do grego kátharsis que significa 

purificação, depuração) do teatro, no específico, da tragédia grega, enquanto purificação da mente, alívio 

temporário de conflitos internos e libertação da tentação: “O filósofo afirmava, em particular, que a 

tragédia tem a tendência a purificar os espetadores. Eles, manifestando improvisamente sentimentos por 

muito tempo reprimidos, despertam com a arte certas emoções, que agem como alívio das próprias 

paixões egoísticas.” (Caruso, 2018, p.20). 
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social da Commedia dell’Arte, enquanto oportunidade de resgate de profissões 

marginalizadas e consideradas desviantes:  

palhaços, charlatães, acrobatas, ilusionistas de rua […] Estes indivíduos conseguiram 
socializar suas diferenças inventando uma nova e diversa modalidade de produção de 

espetáculos, que impôs aos outros o reconhecimento do direito de serem respeitados, 

moralmente e culturalmente, promovendo o alcance de um nível de vida mais digno. 

(Caruso, 2018, p.73). 

Ao longo do ciclo clássico (Renascimento, Barroco e Neoclássico) foram 

revisitadas e contextualizadas as ideias aristotélicas. Com a criação do teatro à italiana 

perdeu-se o caráter cerimonial do teatro confirmando o caminho para a 

espectacularização do teatro e, desde a primeira metade do século XVIII, o racionalismo 

impôs rigor metodológico e regras de composição dramatúrgica, dando inicio à tradição 

expressiva da individualidade do génio criador. Ao longo do século XIX o melodrama 

com a sua ilusão de realidade tornou-se o género de maior interesse entre as classes 

populares e a burguesia. A teoria teatral do Romantismo assentou-se no pensamento 

filosófico idealista e as descobertas científicas e tecnológicas (como a iluminação) 

proporcionaram o desenvolvimento do naturalismo e do realismo, que procuraram 

harmonizar a realidade com a imaginação. 

No ocidente, as questões sobre o uso político do teatro reapareceram com força 

no inicio do século XX, numa época de complexos movimentos artísticos de vertentes 

também contrapostas. Entre elas, o teatro político que, de forma específica, recorria para 

a crítica ao teatro de entretenimento burguês e apelava à tomada de consciência do 

espectador. As vanguardas do começo do século questionaram os nexos entre teatro e 

drama, que existiram até então, e o simbolismo fazia oposição a todo tipo de imitação, 

em antítese quer com o realismo, quer com o naturalismo. Para Preziosa Salatino 

(2011), as questões sobre o uso político (e terapêutico) do teatro reaparecem com força 

no inicio do século XX por três razoes: 1) a difusão do marxismo a nível político; 2) o 

descobrimento da psicanálise em âmbito terapêutico; 3) e a criação da profissão do 

diretor (regista) no teatro, profissão que não existia até então e que coloca-se como 

mediador entre um texto (eterno) e um público (mutável).  
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Com a direção moderna e com seus exponentes principais, o russo Kostantin 

Sergeevič Stanislavskij (1863-1938)167, o alemão Erwin Piscator (1893-1966)168, o 

diretor e pedagogo russo Vsevolod Mejerchol (1879-1940)169, o francês Antonin Artaud 

(1896-1948)170, experimentam-se novas estéticas que contribuem para o rompimento do 

laço, antes intrínseco, entre dramaturgia e espetáculo ao vivo (Salatino, 2011). 

Paralelamente, o austríaco Jacob Levy Moreno171 (1889-1974), psiquiatra e cientista 

social, propõe o uso da representação teatral associada à psicoterapia, que será a base do 

psicodrama e do sociodrama172, e o dramaturgo alemão Bertholt Brecht (1898-1956), 

propõe o uso do teatro como promotor do espírito crítico e espaço de conscientização e 

análise, fundando o teatro épico: “O Teatro Épico, crítico e indagador, torna-se com 

Brecht instrumento de exploração sociológica da moderna sociedade capitalista, de seus 

mitos e seus vícios, cujo contrapor a ideia de uma revolução, no sentido marxista, das 

relações sociais.” (Caruso, 2018, p.52). Brecht, declaradamente político, coloca o focus 

de seus estudos na relação do teatro com seu público. Foca-se no indivíduo (seja como 

ator, seja como espetador). Desafia o plano íntimo e joga com a mediação que somente 

                                                             
167 Concentra-se no ator e, através do trabalho do ator sobre si mesmo, promove o emergir do incônscio, 

das potencialidades inexploradas ou não conhecidas. 

168 Foca-se na encenação (na scena e não na sala). Pretende elevar as vicissitudes privadas a nível 

histórico (tornar os dramas individuais em um plano social) e carateriza-se pela forte politização dos 

conteúdos. Considerado novo naturalismo promove um teatro militante e proletário, com estreita ligação 

ao quotidiano e que exprimisse a realidade das relações sociais. A burguesia torna-se a maior fruidora do 

teatro dele e as principais críticas apontam para o negligenciar o indivíduo e o colocar o teatro em 

concorrência com os poderosos meios tecnológicos, procurando uma eficácia política imediata. 

169 Pesquisa as regras da biomecánica do ator. Os seus estudos terão grande influência na pedagogia 

teatral sucessiva. 

170 Propõe a superação da divisão entre scena e sala por meio do terror, crueldade e êxtase. Para ele o 

perigo e o risco levam à tomada de consciência e à mudança. Inventor do teatro da crueldade, considera o 
teatro como uma possibilidade para conduzir para um mais alto estádio de verdade. Crueldade entendida 

num sentido amplo, como determinação irreversível, decisão implacável. Pesquisador de politicidade no 

teatro, movido pela consciência de haver necessidade de mudar o ser humano, começa do indivíduo para 

promover e renovar a sociedade. É crítico polémico da cultura ocidental e é contra as culturas em geral, 

acusadas de exercitar um poder repressivo da criatividade humana. Quer sair da função do teatro como 

mera mimética da realidade. Um dos principais limites apontados diz respeito a onde encontrar a política 

fora e depois do evento teatral. 

171 Nascido na Roménia, crescido na Áustria e naturalizado estadunidense, Moreno, citado também por 
Gurvitch (2011), com que terá muitos pontos de contato, parte do teatro da espontaneidade e trabalha 

sobre o individuo e tornar-se-á pioneiro no estudo da terapia em grupo. 

172 Com o psicodrama e o sociodrama, Moreno propõe um novo método terapêutico para a indagação dos 

conflitos intra-psíquicos, passando da terapia do individuo à intervenção no sistema sociedade (Caruso, 

2018, pp.17-62). 
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o ser humano pode fazer. Com Brecht não há uma verdade absoluta apresentada para a 

sala, mas existe um jogo dialético entre scena e sala que pode conter em si alguma 

verdade, mas sempre relativa e circunstancial. Brecht é o primeiro que se coloca em 

contraposição com o sistema catártico e que concilia empatia e distância173. 

Para Walter Benjamin (1892-1940), com o teatro épico, Bertholt Brecht criou 

formas de experimentação e ressignificação teatral mais radicais de que o que na altura 

era chamado teatro político (o drama naturalista). Neste sentido, o teatro épico procurou 

abrir o dialogo entre o palco e a plateia, questionar o caráter de divertimento atribuído 

ao teatro, possibilitar uma variedade de opções de acontecimentos e considerar o teatro 

uma consciência incessante, viva e produtiva, que ordena experimentalmente, ao longo 

de um processo, os elementos da realidade, investigando e produzindo conhecimento. 

No teatro épico não explicitam-se conclusões definitivas, deixando possibilidades de 

admitir diversas interpretações e explicações à história, não procurando, assim, um 

esquema global de interpretação únivoco.  

Através da experimentação e da abertura de um maior leque de possibilidades 

(com a procura das diferentes opções das ações possíveis), promove um distanciamento 

dos estereótipos históricos e psicológicos, analisa as mudanças de atitude e de hábitos 

do ser humano, mostrando as contradições da ordem social vigente: “O teatro épico não 

reproduz, portanto, condições, mas as descobre.” (Benjamin, 2012, p.87). 

Para Francesca Caruso (2018), as propostas de Moreno e de Brecht, mesmo 

tendo profundas diferenças entre elas, moveram novamente o eixo de justificação do 

teatro, do lúdico ao da experiência (política e social), promoveram a afirmação da 

utilidade social e política do teatro e criaram uma relação muito próxima entre teatro e 

sociologia. Para a autora, isto comportou o sacrificar a relação sociologia-teatro, 

efetuado por parte dos dramaturgos e também pelos cientistas sociais, em função da sua 

instrumentalização, em nome da integração social ou com objetivos políticos, 

                                                             
173 A catarse aristotélica aqui não pode funcionar porque 1) existe um plano mais íntimo e privado (a 

identificação acontece no plano do quotidiano); 2) as pièces são curtas e a cenas independentes entre elas; 

3) nada é dado como natural e imutável (Salatino, 2011). 
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comportando também o distanciamento dos sucessivos dramaturgos e agentes teatrais 

da esfera social. 

Posteriormente à Segunda Guerra Mundial, a renovação dramatúrgica 

concretizou-se principalmente no teatro do absurdo174, que inclui as obras escritas nos 

anos 1940, 1950 e 1960, principalmente por europeus, e que tinha como ponto central o 

abandono de uma construção dramatúrgica racional, junto com a recusa de uma 

linguagem lógico-consequencial, tratando os aspetos inesperados da vida humana a 

partir do conceito filosófico dos essencialistas175e da absurdidade da existência. 

A partir deste breve apanhado, nota-se que a implementação de experiências 

teatrais com forte cariz social e político não representa, portanto, uma questão nova, 

mas suas origens mais recentes podem ser encontradas nos movimentos de emancipação 

dos anos 1960 e 1970. Neste período de específicas conjunturas geopolíticas marcado 

por conflitos, ditaduras (especificamente latino americanas) e de mudança cultural em 

diferentes partes do globo, surge uma nova vanguarda, a que Eugene Van Erven (2015) 

chama de velha guarda de artistas profundamente politizados:  

Em muitas partes do mundo, onde estes conflitos estavam a ter lugar com 

diferentes graus de intensidade e violência, os campos da arte e da cultura 

estabeleciam o seu próprio campo de batalha paralelo. A música, a poesia, as 

artes visuais, o teatro e a dança foram manifestamente utilizados como armas 

nestas lutas. (Erven, 2015, p.70).  

Nos anos 1960 os meios de comunicação de massa transformam as expectativas 

culturais dos públicos e determina-se uma profunda crise do teatro, tirando sua 

ritualidade e marginalizando sua importância e significado social. Neste contexto, surge 

a necessidade de elaborar novas formas representativas, enquanto resposta ao teatro 

comercial, incapaz de interpretar as mudadas condições culturais e os fermentos 

políticos da altura, e para a renovação da arte (Caruso, 2018). Neste sentido, o 

Happening, o teatro dos sentidos, do aqui e agora irrepetível, e o consequente Living 

                                                             
174 O termo foi identificado pelo crítico teatral Martin Esslin (1961) e junta dramaturgos como Eugène 

Ionesco (1909-1994), e Samuel Beckett (1906-1989), entre outros, e caracteriza-se pela falta de 

significados atribuídos à condição humana representada (Esslin, 1961). 

175 Veja-se Jean-Paul Sartre (1905- 1980) e Albert Camus (1913-1960).  
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Theatre, que joga na comunicação intersubjetiva como fonte de experiências intensas, 

entre sonho e ritual, e fortemente politizado, colocam-se como ato de rebelião simbólica 

contra o sistema político:  

o Living constitui o veículo comunicativo de uma ação revolucionária não 

violenta, onde o teatro torna-se ato de desobediência civil. As suas 

representações realizam, de fato, uma síntese entre entendimentos de tipo 

anarco-pacifista e ação politico-artística anti militarista, que solidarizam com as 

contestações do ’68. (Caruso, 2018, p.101).  

Neste sentido, notam-se também os limites dos pressupostos políticos do Living 

e da dificuldade de induzir os públicos a um protesto consciente contra os abusos e 

opressões vivenciados por meio da participação a seus espetáculos. Mesmo assim, teve 

o mérito de colocar em discussão os critérios convencionais da comunicação numa 

época de hegemonia dos mass media (Caruso, 2018, pp. 99-103). 

A partir das contestações e das crises das instituições educativas e teatrais, a 

animação teatral, que desenvolveu-se a partir de 1968 entre Itália, França, Alemanha e 

Estados Unidos, propõe o uso de técnicas bases de teatro enquanto instrumentos de 

comunicação e interação, que auxiliem a livre expressão e que sejam um estímulo à 

criatividade de crianças e jovens, visando a compreensão dos condicionamentos 

externos e o planeamento de soluções concretas (Caruso, 2018). Tendo como referência 

os escritos de Walter Benjamin (1969) sobre o programa para um teatro proletário das 

crianças, a animação teatral associa à formação e educação escolar um modelo 

pedagógico fundado no exercício coletivo de técnicas expressivas: 

[…] o programa de Benjamin tinha a intenção de criar um teatro para proletários 

e feito de crianças proletárias, onde os animadores teatrais, auxiliados por dois 

psicólogos e um educador, encontravam-se numa escola, duas vezes por semana, 

com dois diferentes grupos de crianças de idade entre 8 e 11 anos. O trabalho 

dividia-se em três fases: ● desenvolvimento das faculdades de observação e de 

expressão por meio do uso da improvisação e com intuito de despertar a 

consciência de classe; ● compreensão dos conflitos sociais, favorecendo uma 

real experiência cultural; ● experimentação das possíveis soluções aos conflitos 

surgidos das dramatizações. (Caruso, 2018, pp.123-124). 
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O autor e diretor teatral176 brasileiro Augusto Boal (1931-2009), com a criação 

do teatro do oprimido (TO), metodologia pensada como modalidade de intervenção 

coletiva e de participação e que teve modificações e acréscimos ao longo das décadas, 

visível através uma leitura transversal da sua obra, parece ter um papel de relevo pela 

experimentação e ressignificação do teatro político e social em época mais recente. 

 Partindo da poética brechtiana177, do trabalho sobre o ator de Stanislavskij e da 

pedagogia do oprimido do pedagogo brasileiro Paulo Freire178 (1921-1997), o TO foi 

um método teatral que surgiu no Sul do mundo e conseguiu ressignificar-se e expandir-

se no hemisfério Norte, mas também no Leste, e que foi utilizado em múltiplos 

contextos de exclusão e de constrangimentos político e social. Neste sentido, para 

Salatino (2011), o teatro recupera e emana de forma plena a sua vocação sociopolítica, e 

terapêutica, somente quando é movido por uma força precisa, ou seja, a necessidade. É 

uma necessidade pessoal e social ao mesmo tempo. A vontade de melhorar a si mesmos 

e o próprio contexto deve estar presente seja em quem faz seja em quem recebe. Para a 

autora, nestes contextos movidos por necessidades o teatro se re-encontra com a sua 

vocação originária descobrindo novamente a sua função ritual, que foi à base da 

conceção do teatro ocidental. 

Assente na ideia da importância do pensamento sensível como arma de poder e 

na existência de múltiplas estéticas, alia a arte à mudança subjetiva e à ação social. Para 

Boal (2009), refazendo-se aos conceitos gregos aisthétós, ê, ón (percetível pelos 

sentidos) enoétós, ê, ón (percebido pela inteligência) existem dois tipos de pensamentos, 

                                                             
176 Mas também doutorado em engenharia química na Columbia University de New York. 

177 Para Boal, a poética brechtiana foi a primeira oposição frontal e consistente à poética hegeliana que, 

pelo contrário, representava uma nova proposta romântica do sistema trágico aristotélico. Para Boal 

existiam alguns pressupostos, em comum com a perspetíva do teatro épico de Brecht:1) o ser humano é 

modificável; 2) por meio da consciênciao teatro (épico ou TO) leva o espetador à ação; 3) o conflito não é 

resolvido,mas na interação e representação teatral abrem-se alternativas (não promove, portanto a catarse 

aristotélica e não existe a procura de um equilíbrio final, seguindo o princípio de não-dogmatismo). 

178 Os pontos de ligação entre Augusto Boal (1975) e Paulo Freire (1996) são: 1) o conceito antropológico 

de cultura (o ser humano tem consciência da diferença entre natureza e cultura: media com a natureza e 

cria cultura); 2) a crítica àconcepção bancária da educação(o saber não se transmite, mas a educação se 

faz na intercomunicação); 3) a pedagogia é de libertação seja do oprimido que do opressor (o oprimido 

pode hospedar em si mesmo o opressor, os povos podem não desejar se libertarem, mas sim identificar-se 

com o seu oposto; 4) a importância do diálogo como instrumento de educação, comunicação e mudança; 

5) a realidade pode e deve ser modificada. 
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complementares e imprescindíveis, ou seja, o pensamento simbólico, que se traduz em 

discurso verbal por meio da palavra, e o pensamento sensível, que permite o exercício 

criativo através de som e imagem e que produz arte e cultura. Este último amplia e 

aprofunda a capacidade dos seres humanos de conhecer e entender e proporciona uma 

sociedade mais democrática. “O Pensamento Sensível não é língua: é linguagem. Com 

ela, o sujeito expressa ideias e revela sentimentos, para si e para outros, decide ações e 

age sem usar palavras nem gestos simbólicos, apenas sinaléticos (onde significantes e 

significados são inseparáveis). Existem, portanto, duas formas de pensar: Pensamento 

Simbólico (noético, língua) e Pensamento Sensível (estético, linguagem).” (Boal, 2009, 

p.40). 

Contrapondo-se à ideia de teatro como instrumento de poder das classes 

dominantes, que Boal considerava um instrumento de doutrinação coercitiva utilizada 

ao longo das diferentes épocas e países179, o TO objetiva transformar a realidade, não só 

do indivíduo, e promove o trabalho de grupos, considerando o aspeto social do ser 

humano e contrariando lógicas competitivas. Na perspetiva do TO, toda opressão 

psicológica-individual é também sócio-política e as problemáticas individuais são 

sempre derivadas também de um contexto. Através de jogos e práticas teatrais que 

permitem experimentar novos movimentos corporais e novas ações, propõe-se o 

                                                             
179 Para Boal o teatro torou-se instrumento do poder aristocrático desde quando o protagonista, o herói 

principal se destaca do povo. O herói trágico é pressuposto pelo funcionamento da catarsi. O herói é uma 

personagem cheia de virtudes (e isso facilita a criação de laços de empatia e de identificação por parte do 

espectador) porém possui uma culpa trágica, ou seja, um obstáculo à obtenção da virtude e, portanto, da 

felicidade. O herói, na tragédia, se reconhece culpado e no momento de máxima empatia entre espectador 

e personagem, a personagem é punida (Catastrophe). E é no momento da catástrofe, onde existe o 

máximo grau de empatia do espetador, que acontece a Catarsi, em que o espetador é advertido dos riscos 

que corre se não respeita os valores e as leis da sociedade em que vive. Portanto, para Boal, o sistema 

trágico de Aristóteles objetiva a manutenção do estatus quo. Em seguida, ao longo da idade média a 

Igreja se apropriou do sistema trágico aristotélico e o controle sobre o teatro passa após a Igreja pelo 
Clero, a nobreza e, enfim, à burguesia. A burguesia coloca os próprios valores (o individualismo e a 

valorização das capacidades pessoais) ao sistema aristotélico e, para Boal, Maquiavel e Shakespeare são 

os maiores ícones desta apropriação e o idealismo hegeliano fortaleceu o sistema aristotélico, pois a arte 

promove o equilíbrio e a síntese entre as forças em jogo. Para Boal existem mutilações infligidas pelo 

teatro a danos do ser humano: 1) o romantismo põe o ser humano em relação com os valores eternos e 

imutáveis como o amor e a lealdade; 2) o realismo reduz o ser humano a produto do ambiente e porque 

este tipo de teatro simplesmente constata uma realidade já explícita; 3) o teatro do absurdo chega a privar 

o ser humano da sua capacidade de comunicação, esvaziando o poder significante e criador da palavra. 

(Boal o chama de anti-teatro). (Boal, 2009). 
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contraste à imposição do pensamento único (Boal, 2009), o bem-estar psicofísico e a 

experimentação de formas de viver comunitárias.  

Numa direção análoga, assentes no mesmo pressuposto boalianos180 de que a 

arte é um direito de todos, justificando a apropriação dos meios de produção artísticos, 

moveram-se as experiências de teatro dos que se definem como vecinos-actores e que 

constituíram, numa Buenos Aires dos anos 1980 que se deparava com uma situação de 

diferenças sociais, fragmentação e saída de uma violentíssima ditadura militar, a origem 

de uma das formas mais significativas do teatro comunitário (TC) (Bidegain, 2007; 

Bidegain et al., 2008; Rosemberg, 2009; Russo, 2011). Em épocas mais recentes, o TC 

teve, sempre na Argentina, uma nova força expressiva a partir de 2001, com a criação 

de mais de 40 grupos e decorrentes das contingências da crise económica (Andrade, 

2013). 

Mesmo sendo o argentino um dos movimentos de TC mais estruturados, esta 

prática hoje em dia possui diversas ramificações, engloba práticas muito diversas 

relacionadas com diferentes modalidades artísticas e, nos últimos anos, junto com a sua 

disseminação, principalmente no contexto europeu, cresceram as tentativas de definição, 

tornando-o um fenómeno mais complexo e de difícil delimitação:  

Relacionada com o teatro popular, teatro de massas, teatro amador, teatro 

antropológico ou ritual(ístico), psicodrama, teatro etnográfico, teatro do 

oprimido, teatro político, teatro didático ou teatro de agit-prop – a genealogia 

das artes comunitárias é tão heterogénea como os objetivos que lhes deram 

origem, sendo que as diversas formas de teatro na comunidade estão também 

profundamente relacionadas com tradições locais e movimentos políticos, 

sociais e artísticos, no contexto dos quais se desenvolveu o fenómeno 

comunitário nas diferentes partes do globo (Andrade, 2013, p.18). 

Para Eugen Van Erven (2001) a expressão TC começa a ser utilizada já no início 

do século XX181 e as suas raízes estão relacionadas com várias formas de contra-cultura 

que adquiriram facetas diferentes nos diferentes lugares nos anos 1960 e 1970.  

                                                             
180 Diversos autores convergem em considerar Augusto Boal uma referência central também para a 

abordagem do teatro comunitário. 

181 Para Erven (2001) o termo Teatro Comunitário foi utilizado pela primeira vez em 1920 na 

Universidade de New York Cornell, pelo professor Alexandre Drummond para tratar de peças teatrais 

feitas por ele com pessoas do território. 
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Encontra-se, portanto, relacionada com movimentos de luta anti-colonial e as 

campanhas de sensibilização sobre temáticas de saúde pública no continente africano e 

asiático, com movimentos políticos radicais na Europa e nos Estados Unidos, com 

movimentos estéticos com uma forte componente política e educativa na América 

Latina. Pode, assim, ser associada ao mesmo tempo a experiências de teatro radical, 

teatro anti e pós-colonial, teatro educacional e de libertação (Erven, 2001) e tornar-se 

um termo polissémico, variável consoante suas origens e filiações, que engloba 

experiências diversas: “arte participativa, dança comunitária, teatro aplicado, 

performance baseada na comunidade, teatro para a transformação social, arte engajada, 

performance comunitária, teatro ambiental, arte pública ou teatro para o 

desenvolvimento.” (Andrade, 2013, p. 18). 

Sempre ao longo dos anos 1970-’80, os estudos de antropologia teatral do 

estadunidense Richard Schechner182 (1934-), evidenciaram a heterogeneidade da 

categoria teatro, destacando a existência de teatros enquanto modos produtivos e 

expressivos muito diversificados, cada um com tendências (formas de fruição, tradições, 

públicos) e finalidades próprias (Schechner, 1984; Caruso, 2018). Schechner, através de 

leituras antropológicas e experiências diretas de observação no campo, sublinha como a 

nova vanguarda teatral possua alguns elementos do ritual primitivo como a colaboração 

com os presentes e a profanação dos tabus, propondo o teatro enquanto evento 

expressivo e distanciando-se da teoria mimética que considera a arte imitação da vida.  

Nos anos 1970 relativiza-se o espaço do palco, rompeva-se com a 

predominância do texto, criava-se um movimento de insurgência contra convenções. 

Surgiam, assim, movimentos independentes ao teatro comercial abrindo espaços para a 

experimentação e para novas realidades teatrais de vivências comunitárias (Bezelga, 

2015). Um teatro, portanto, que investiga sua função social, terapêutica e ritualista no 

contexto da cultura de massa ocidental post-industrial e que, na segunda metade de 

                                                             
182 Fundador do programa Performance Studies da universidade de New York (Tisch School of the Arts), 

em 1966 utilizou pela primeira vez o termo antropologia teatral e associou a performance teatral aos 

jogos, aos ritos e ao desporto. Ao falar de performance, Schechner, não identificava um espetáculo de 

ficção, como um drama burguês, mas dava-lhe um sentido mais amplo de algo que fosse inserido na 

realidade social humana. 
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1970, encontrará uma nova fase de diminuição, deixando o espaço a um teatro 

demarcado por precisas convenções de géneros e códigos, ligados às grandes 

instituições oficiais e inadequado à contemporaneidade: “Permanecem, em suma, as 

“instituições” teatrais estáveis e, provavelmente, também os laboratórios experimentais, 

porém, esvaziados do seu significado social originário” (Caruso, 2018, p.130). 

Nota-se uma certa ciclicidade da aproximação entre teatro e política que 

aumenta em épocas pós-bélicas e (pós)revolucionárias, confirmando as afirmações de 

Gurvitch (2011) sobre a relação de influências, ou melhor, de interdependências, entre 

sociedade e teatro, enquanto fenómeno social, complexo e mutável. Quanto aos 

contributos teatral-sociológicos, que também ciclicamente acompanharam a reflexão 

sobre teatro e sociedade, com alguns períodos de quase sobreposição das disciplinas e 

outros que respeitaram mais suas peculiaridades, Caruso (2018), referindo-se à fase 

atual, aponta para uma certa redundância de concepções teóricas e a ausência de 

percursos alternativos e originais, sendo os últimos associados às vanguardas dos anos 

1970-1980183. Neste sentido, o estudo efetuado por Laura Gobbi e Federica Zanetti 

(2011) aponta pela necessidade de superar as discussões terminológicas dando, assim, 

espaço a reflexões mais consistentes sobre as realidades contemporâneas. 

 

3.2. Atualização da discussão: para além das categorizações  

As modernas invenções em teatro, também em teatro com um forte cariz 

político, são hoje consideradas revisitações, acréscimos e melhorias do que foi 

inventado e antecipado ao longo do século XX (Salatino, 2011). Hoje em dia, podem ser 

identificadas inúmeras metodologias de âmbito teatral que, por um lado, procuram 

estimular uma abordagem crítica da arte e, por outro, colocam-se em diálogo com os 

                                                             
183Entre os mais recentes contatos frutíferos entre teatro e sociologia, a autora aponta para as experiências 

propostas pelo diretor polaco Jerzy Grotowski (1933-1999), que propõe um teatro enquanto ocasião de 

apresentação do real na scena e em contraposição à falsidade da realidade social, para a já citada 

experiência artístico-pedagógica de animação teatral pós 1968 e pelo trabalho do já referido Richard 

Schechner (Caruso, 2018, pp.111-133). 
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contextos sociais, com objetivos participativos, pedagógicos, educacionais184 e 

políticos. Trabalhos de subdivisão e reagrupamento de experiências e de termos 

acompanharam o percurso histórico e de criação artística e hoje procuram novas 

definições, modalidades de expressão e afirmação. 

Conforme já apontado, com multíplice diferenciação interna185, este tipo de 

prática perpassa um grande leque de definições que ao longo das décadas foram 

utilizadas para designar as experiências teatrais com forte engajamento, como teatro 

popular186, teatro de rua187, teatro antropológico188, teatro terapêutico189, teatro para o 

desenvolvimento190, teatro aplicado191 (Andrade, 2013), ou também teatro político 

(Salatino, 2011), teatro social (Ghiglione, 2013), teatro do oprimido (TO) e teatro 

comunitário (TC). Pode-se afirmar que estas duas últimas metodologias influenciaram 

diretamente o trabalho implementado pela associação PELE, aqui estudada. Portanto, ao 

longo da pesquisa bibliográfica efetuada, partindo das especificidades do objeto de 

estudo e olhando mais especificamente para a literatura recente portuguesa, focou-se nas 

experiências de TO e TC. 

                                                             
184Com educação, do latim educare, [duco] conduzir [e] fora, enquanto transmissão de conhecimentos, 

entende-se a transmissão de saberes existentes. Por pedagogia, do grego paidagógós, como eram 

chamados na antiga Grécia os escravos que acompanhavam, conduziam, as crianças para a escola, 

evidencia-se a busca de novos saberes e descobertas, que recolocam a dúvida sobre todos os saberes. 

185 As inúmeras experiências que enquadram-se possuem diferentes graus de formalidade, 

reconhecimento e continuidade. 

186É uma definição mais abrangente e mais ambígua. “Associado às classes populares e geralmente em 

oposição ao teatro burguês ou literário, o teatro popular está empenhado em resgatar tradições, adaptar ou 

reinventar géneros teatrais populares.” (Andrade, 2013, p.19). 

187Próximo ao teatro popular, apresentado em lugares exteriores, movido pela intenção de alcançar 

espaços e públicos não convencionais, procura aliar a animação cultural com a manifestação social 

(Andrade, 2013). 

188Procura criar um âmbito de experimentação onde o homem é estudado numa situação de representação. 

Há uma forte influência ritualista e multicultural. Veja-se Shechner (1984). 

189 Associado ao psicodrama, experimenta a improvisação e as dinâmicas de grupo, com o objetivo de 

analisar e solucionar conflitos interiores dos indivíduos (teatro como possibilidade de entender melhor a 

forma das pessoas estarem no mundo). 

190 Da década de 1970, estratégia de educação popular com adultos e crianças em África, América Latina, 

Índia, ferramenta metodológica em casos de resolução de conflitos e mudança de comportamentos. 
“Através da participação num processo teatral, o teatro para o desenvolvimento tem como objetivo 

habilitar e preparar as comunidades para o seu auto-desenvolvimento.” (Andrade, 2013, p.20). 

191 Aplicado a outros contextos que não os teatrais, não convencionais. Está relacionado com o princípio 

de transformação e propõe-se como forma de gerar consciência sobre assuntos particulares para contribuir 

para um posicionamento crítico (Andrade, 2013, p. 20). 
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Sobre as especificidades do TO em Portugal remete-se para o trabalho de André 

Carmo192 (2014), que, a partir do estudo das atividades desenvolvidas pelo Grupo de TO 

de Lisboa, procura compreender os desafios e os limites de projetos artísticos enquanto 

armas de luta social entrecruzando as dimensões urbana, política e cultural. Trazendo 

algumas informações descritivas sobre a realidade do TO em Portugal, o autor evidencia 

a existência de 7 grupos mais estáveis (Grupo de Teatro do Oprimido de Lisboa _GTO 

LX), Núcleo de Teatro do Oprimido do Porto (NTO-Porto193), Baal17 de Serpa, 

Holofote – Luz, Grupo de Teatro do Oprimido de Coimbra (GTOC), Grupo de Teatro 

do Oprimido do Algarve (GTO.alg), Núcleo de Teatro do Oprimido de Braga (NTO-

Braga), além de iniciativas ocasionais como oficinas e encontros internacionais194 sobre 

o uso do TO em âmbito associativo e de ativismo.  

De forma geral, o autor evidencia uma história ainda recente das experiências 

portuguesas, sendo, com uma única exceção, posteriores ao ano 2000. Aponta também 

por uma relevância de temáticas ligadas ao mundo do trabalho, às relações familiares, à 

juventude e à velhice, às dependências e problemas de natureza mais íntima como a 

solidão e o suicídio. Evidencia também a localização espacial dos grupos nos centros 

urbanos do litoral que possuem uma maior concentração de atividades económicas e 

culturais e que registam dinâmicas demográficas e/ou de desenvolvimento significativas 

a nível regional e nacional (Lisboa, Porto-Braga, Faro e Coimbra).  

Se o TO manteve limites bastante demarcados e especificidades metodológicas 

facilmente reconhecíveis, brevemente apontadas anteriormente, no termo TC, ao qual 

                                                             
192 “Boal teve uma breve passagem por Portugal ainda na década de 1970, no rescaldo da revolução de 

Abril. No entanto, parece não ter deixado uma marca imediata e só mais recentemente assistimos a um 

maior desenvolvimento do TO. A esse respeito, o 1º Fórum Social Português, realizado em Junho de 

2003, parece ter desempenhado um papel importante. Dois curingas do CTO ministraram uma oficina de 

três dias, direcionada para trabalhadores sociais e ativistas que, nalguns casos, fizeram suas as ideias e 

princípios do TO e integraram os seus métodos e técnicas nas suas estratégias de intervenção. Nessa ótica, 

esse evento foi importante para o “retornoˮ do TO ao território nacional e para a sua ulterior difusão.” 

(Carmo, 2014, p.179). 

193 Como foi apresentado no primeiro capítulo e aprofundado na parte analítica do estudo de caso aqui 

tratado, este grupo possui relações diretas com a associação PELE e nela é integrado, tornando-se, 

portanto, objeto específico desta investigação. 

194 A este respeito ver o festival Óprima!que teve a sua primeira edição em 2012 e que à data deste escrito 

conta com 6 edições em 4 cidades portuguesas. Maiores informações em https://oprima.wordpress.com/ 
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acrescentam-se as variantes teatro de comunidade, teatro e comunidade, práticas 

artísticas comunitárias e artes comunitárias, deparou-se com a canalização de múltiplas 

experiências heterogéneas195 que atravessaram as últimas décadas, diferentes de país 

para país. Ou seja, tornou-se hoje em dia um termo contentor que contempla dentro de 

si uma multiplicidade de outros termos e de experiências teatrais. Sobre a sua 

dificuldade de catalogação, evidencia-se também o fato de ser um fenómeno em 

permanente mudança, devido também ao seu caráter conjuntural de forte ligação com os 

contextos nos que é praticado e da necessária presencialidade de sua criação, 

apresentação e fruição, especificidade própria do teatro (em geral). 

A afirmação do TC, num jogo de legitimação e negociação, deriva dos padrões 

de apreciação do teatro convencional e de pressões internas por parte de financiadores e 

promotores (Bezelga, 2015). Geralmente distinto da alta cultura, da cultura de massa e 

do mainstream, bem como do teatro vanguardista, costuma ser identificado como forma 

de arte periférica (Bidegain, 2007; Erven, 2001; 2015). Hoje, porém, podem-se contar 

inúmeras tentativas de catalogação do TC que o entendem como um campo próprio de 

ação artística e política, e uma sempre maior valorização e reconhecimento (também 

artístico) do fenómeno. Sobre esta questão, nota-se a existência de duas linhas 

contrapostas: uma que entende o TC como forma de arte com direito próprio e outra que 

não o considera uma forma de arte específica, mas sim uma metodologia de trabalho 

que conjuga artes tradicionais com artes de natureza amadora e voluntária. 

Para Andrade (2013), torna-se necessária a superação de dicotomias entre 

perspetivas contrapostas, para possibilitar uma maior e melhor reflexão sobre as 

especificidades do TC: 

A diversidade de significados e a própria ambiguidade que a palavra 

comunidade carrega são, de certa forma, partilhadas pelo teatro comunitário. 

Oscilando com frequência entre uma conceção idealista e paternalista (em que se 

                                                             
195Nogueira (2007) faz a distinção entre teatro 1) para comunidades (periféricas): realizado por artistas 

profissionais que desconhecem de antemão a realidade; 2) com comunidades, resultado de uma 

investigação sobre determinada comunidade que constitui o ponto de partida para a criação de um 

espetáculo; 3) por comunidades, ou das comunidades, conformeBezelga (2015): inclui as pessoas no 

próprio espetáculo e no processo criativo, assim a comunidade tem a possibilidade de alcançar os meios 

de produção teatral. 
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parte do pressuposto de que o trabalho comunitário é válido e imprescindível) ou 

rejeitando a sua importância e desvalorizando a sua componente artística, social 

humana ou estética – tais perspetivas têm favorecido posições extremistas que 

impedem um debate sério e construtivo. (Andrade, 2013, p.112). 

O que parece ser o traço comum fundamental destas práticas é a componente 

democrática e, na medida em que exigem participação direta das pessoas a diferentes 

níveis, a tentativa de criar e reforçar laços sociais promovendo dinâmicas colaborativas 

e de cidadania ativa, com a possibilidade, e desejo, de serem estendidas para outros 

âmbitos da vida quotidiana. As linhas que definem estas práticas não são rígidas e 

fogem a catalogações fechadas pelas suas próprias naturezas, portanto, qualquer 

definição irá ficar parcial, subjetiva e relativa ao período histórico, político e cultural ao 

que se refere (Salatino, 2011) ou até poderá tornar-se uma forma de esmorecer a ação e 

as possibilidades de experimentação deste tipo de teatro (Gobbi & Zanetti, 2011, pp.19-

20). Para Andrade (2013), porém, isso não exclui a importância de uma atividade 

reflexiva, que não promova uma criação de categorias redutoras, mas que respeite as 

especificidades das experiências e suas complexidades para, assim, obter uma maior 

compreensão dos processos afetivos, éticos e estéticos e de seus resultados. 

No seu contributo para a validação de uma categoria artística do teatro 

comunitário, Andrade (2013) evidencia que, apesar da sua heterogeneidade, o TC pode 

ser uma modalidade artística específica onde existem pontos fixos que podem orientar a 

criação comunitária e sua identificação sistematizada pode favorecer uma maior 

consideração e valoração, em âmbito artístico, mas não somente:  

O facto de representar uma categoria híbrida na qual convivem uma 

multiplicidade de estilos e poéticas teatrais, torna-a demasiado vulnerável. A 

elasticidade da palavra comunitário tem contribuído também para uma certa 

desvalorização e discriminação negativa do teatro comunitário por parte do meio 

teatral. (p.112). 

De uma forma geral, para Eugene Van Erven as práticas artísticas comunitárias 

atuais possuem suas origens recentes nas peculiaridades do período histórico, social e 

cultural, ou seja, a já citada origem política recente das décadas de 1960 e 1970, e 

também têm origens antropológicas, ligadas ao ritual, ao desenvolvimento comunitário, 

num movimento de difusão de arte para além de seus públicos habituais e ao trabalho 
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artístico em espaços públicos, que adquire maior destaque desde o inicio do novo 

milénio (Erven, 2015). 

O que resulta consensual é a visão do TC como um teatro com uma clara função 

social e com uma implicação política direcionada para processos de democratização 

cultural, ampliação da cidadania e de desenvolvimento da comunidade. No TC 

evidencia-se uma politização da forma, dos conteúdos e dos processos de criação e 

encenação. Nas ações de teatro o TC ganha, além de sua dimensão de educação e 

experimentação estética, a dimensão sócio-política, também por possibilitar o acesso 

“popular” a bens simbólicos restritos apenas às classes dominantes. 

Na fronteira entre artes performativas e intervenção sociocultural o TC se propõe 

como espaço aberto para o envolvimento direto das pessoas e coloca a sua ênfase nas 

histórias pessoais vivenciadas pelos seus intervenientes, processadas através jogos de 

improvisação e experimentação teatral e organizadas sucessivamente em representações 

teatrais com o auxílio de diretores artísticos, profissionais ou não. Ou seja, os residentes 

da comunidade, construída frequentemente por grupos de pessoas ligadas a algum tipo 

de marginalização ou exclusão social, participam no processo criativo, trazendo 

experiências, ideias, reflexões, textos de própria autoria, canções populares que 

atravessaram suas vidas. Eles colaboram na sua execução, sendo a criação coletiva 

entendida enquanto processo de sucessivas modificações efetuadas em conjunto uma 

caraterística central na própria definição do TC.  

Partindo da ideia de que a arte constitui um direito dos cidadãos, o teatro 

comunitário promove o envolvimento da população e o fortalecimento dos laços 

sociais. Feito para a comunidade, pela comunidade e sobre a comunidade, o 

teatro ao adotar a qualidade de comunitário assume-se como ato de cidadania e 

de transformação social que concebe a produção artística como um lugar de 

participação cívica. Como um organismo plural constituído por vários corpos, o 

coro é, por si próprio, uma representação simbólica e teatral do coletivo. 

(Andrade, 2013, p.12). 

As narrações, a memória e o conhecimento (coletivo) são, portanto, centrais para 

o processo criativo de TC, que neles baseia-se. Neste sentido, e dialogando com a 

discussão feita na primeira sessão sobre os desafios atuais, Benjamin (2012) 

problematizava o enfraquecimento da experiência com o passado do mundo capitalista 
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moderno dando mais espaço à experiência vivida, caraterística do individuo solitário. 

Benjamin associava o fracasso da experiência do passado com o fim da arte de contar 

(erfahrung) e evidenciava a necessidade de uma nova forma de narratividade “A uma 

experiência e uma narratividade espontâneas, oriundas de uma organização social 

comunitária centrada no artesanato, opor-se-iam, assim, formas “sintéticas” de 

experiências e de narratividade” (2012, p.9). Para o autor tornava-se necessário 

construir uma narração em conjunto ou criar-se-iam “heróis solitários”, formas típicas 

presentes no discurso hegemónico da sociedade burguesa moderna e no romance 

clássico:  

No momento em que a experiência coletiva se perde, em que a tradição comum 

já não oferece nenhuma base segura, outras formas narrativas tornam-se 

predominantes. Enquanto a narrativa antiga se caracterizava por sua abertura, o 

romance clássico, em sua necessidade de resolver a questão do significado da 

existência, visa a conclusão (Benjamin, 2012, pp.14-15). 

Parece que no TC, que associa um estudo sobre vivências e recordações de 

pessoas e comunidades com uma experiência coletiva do presente, a experiência em 

relação com o passado e a experiência vivida juntam-se num projeto comum que visa 

um exercício narrativo. 

Outras caraterísticas que se podem encontrar no TC são a mudança da relação 

público-palco, já iniciadas com as propostas do teatro épico de Brecht e que, para 

Benjamin (2012), trazia novos questionamentos do teatro sobre si mesmo e uma 

aderência imediata deste tipo de teatro à vida, à existência humana, que o teatro tinha 

deixado de ter, até às reflexões trazidas por Brecht. Em permanente construção e 

questionamento são metodologias que entendem-se como abertas numa dinâmica de 

auto reflexão do próprio trabalho. Estas experiências insistem na representação dos 

possíveis papeis sociais (múltiplos e abertos), também com objetivos de compreensão 

da sociedade e das mudanças da contemporaneidade podendo-se alinhar na que 

Gurvitch (2011) identificava nos anos 1950 como “uso do teatro como técnica de 

experimentação sociológica” (p.25). 

Diferente de país para país, variando conforme as tradições locais e os 

movimentos políticos, sociais e artísticos,e em relação direta com os contextos em que 
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se desenvolve, em Portugal podem ser identificados quatro momentos principais para 

abordar a realidade do TC (Andrade, 2013). Para a autora, estes contemplam as 

atividades teatrais implementadas até o início do século XX, as do período do Estado 

Novo, as pós 25 de abril, época em que começa a delinear-se o TC em Portugal como é 

hoje entendido, e as experiências dos anos 2000: 

1) Até o inicio do século XX as expressões teatrais com um cariz comunitário 

estão associadas à cultura popular e a movimentos intelectuais românticos de afirmação 

nacional;  

2) Ao longo do Estado Novo experiencia-se uma revitalização do teatro popular 

relacionada com fins ideológicos. Ao longo do Estado Novo investiu-se fortemente na 

domesticação e instrumentalização das festividades populares e da arte e música 

tradicionais, erigindo-se o folclore português enquanto entretenimento das classes 

trabalhadoras e cartão postal a ser exibido para o estrangeiro (Estanque, 2007, apud 

Melo, 2014). Neste âmbito, afunilando para o Conselho do Porto, inserem-se também as 

Rusgas de São João portuenses, que vivenciam um recente crescimento na participação. 

As rusgas concretizam-se em desfiles de grupos folclóricos em competição, constituídos 

a partir do pertence territorial, caraterizados por pequenos carros alegóricos não 

motorizados e grupos de pessoas dançantes, com fantasias que recordam os costumes 

tradicionais e a moda dos anos 1940-1950 e que atravessam as ruas do centro histórico 

da cidade. 

Durante o Estado Novo, existem também experiências regulares de coletividades 

artísticas locais como as Casas do Povo e os grupos amadores, mas a repressão estatal e 

a censura condicionaram a realização e o conteúdo dos espetáculos. As representações 

são subjugadas às avaliações feitas pelo regime, representando o que o povo é e faz 

conforme esta visão dominante. Portanto, existem motivações políticas contrapostas, 

que alimentam expressões artísticas quase antagónicas: por um lado, experiências com 

forte pendor propagandista alinhadas com o Estado Novo e, por outro lado, experiências 

marcadas por propulsões revolucionárias, censuradas a nível central.  



 

191 

3) No período revolucionário (pós revolução dos cravos de 25 de abril de 1974), 

caraterizado por um grande dinamismo cultural, evidencia-se a influência do clima 

revolucionário nas representações teatrais e a proliferação de espetáculos com um forte 

cunho político. Neste sentido, a autora evidencia as companhias que na altura da 

revolução dos cravos tiveram um papel importante pela vida cultural e social do país no 

sentido de democratização e descentralização cultural: Comuna196(1972); Cornucópia 

(1973); O Bando197 (1974- ainda hoje); a Barraca (1976); ACERT198 (1975). Nesta fase, 

assiste-se, a uma experimentação de linguagens cénicas e de relações com os públicos. 

O dinamismo acontece também sob a influência de grupos de outros países como o 

Breadand Puppet e San Francisco Mime Troupe (EUA); Berliner Ensemble 

(Alemanha); Piccolo teatro di Milano (Itália); Els Comediants ou El Joglars (Espanha): 

À semelhança do que aconteceu na Europa, também no caso português, os 

movimentos sociais, as transformações políticas ou as influências de novas 

correntes estéticas, determinaram o cariz e a natureza das representações teatrais. 

A influência do teatro épico e do teatro do absurdo, que se encontravam já 

difundidos um pouco por toda Europa, iriam exercer uma importância 

determinante na estética e dramaturgia teatral portuguesa. (Andrade, 2013, p.31). 

4) Para a discussão acerca das experiências mais recentes, que encontram novo 

vigor a partir dos anos 2000, a autora traz alguns exemplos de projetos teatrais 

desenvolvidos na última década (2000-2010) que possuem uma forte componente 

comunitária199: A Tituria200 (Porto, 2001); Oresteia201 (Porto, 2001); Texturas202 (Santa 

                                                             
196 Nos anos a seguir à revolução, a Comuna, companhia pioneira, participa ativamente nas campanhas de 

dinamização cultural do Movimento das Forças Armadas- MFA, que levam o teatro em locais do país 
inusitados, aldeias e vilas que nunca tinham tido acesso a representações teatrais e que promoviam um 

debate final (Andrade, 2013). 

197 Orientado por ideias de militância política e numa lógica de criação coletiva e transformação social, 

alia aspetos lúdicos com os de crítica sociale investem em processos de envolvimento dos espetadores na 

ação. Num manifesto escrito em 1988, afirmou a sua intenção e vocação comunitárias e se auto 

classificou enquanto TC(Andrade, 2013). 

198 ACRT: Associação Cultural e Recreativa de Tondela. Projeto de dinamização artística com uma forte 

componente comunitária, espetáculos transdisciplinares que envolvem centenas de participantes. 

199 A autora sublinha como caraterística comum destas experiências a forma particular de envolvimento 

das comunidades (Andrade, 2013). 

200 Elenco constituído por membros da Associação de Moradores da Bouça, menores tutelados e atores 

profissionais. 

201 Foi realizado com reclusos do Estabelecimento Prisional de Passos de Ferreira. 
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Maria da Feira, 2009-PELE); R2203 (Lisboa, 2007); Entrado204 (AMP, 2010-PELE). A 

autora sublinha que estes projetos costumam ser dirigidos por grupos homogéneos, com 

uma determinada faixa etária ou condições socioeconómicas específicas e que os casos 

que conseguem abarcar toda a comunidade, também numa perspetiva intergeracional, 

são raros. Apesar de seus limites, estas realidades parecem promover uma discriminação 

positiva (com as possíveis implicações ambivalentes que este termo engloba) que 

contrasta as tendências das práticas culturais em Portugal nos anos 2000 apontadas por 

Azevedo (2014) e que evidenciam sua seletividade e seu caráter distintivo, confirmado 

pela relação diretamente proporcional existente entre a intensidade das práticas culturais 

e à posse de um capital escolar e económico elevados. 

Andrade (2013) aponta pela diminuta visibilidade do TC em Portugal205, pelo 

pouco impacto mediático da maioria dos projetos, a ausência de apoios e investimentos 

e uma certa desvalorização do TC enquanto forma artística como possíveis questões que 

contribuíram pelo não desenvolvimento do TC em Portugal, não proporcionando a 

existência de situações de continuidade e o aparecimento de um real fenómeno de TC 

nacional: “Porém, devido à falta de continuidade, representam experiências fugazes e 

dispersas, não existindo uma efetiva implantação do fenómeno teatral comunitário em 

Portugal.” (Andrade, 2013, p.34). 

Sobre este aspeto nota-se, porém, que, conforme apontado no estudo de Sara 

Melo (2014), que reconstruiu historicamente o andamento das políticas culturais 

portuguesas, foi com o já citado PNAI de 2001 que se abriu a possibilidade de integrar 

atividades artísticas em projetos sociais de forma institucionalizada. Com o 

reconhecimento da multidimensionalidade das situações de exclusão social, e conforme 

uma lógica de subsidiariedade vertical, promovem-se programas de ação e intervenção 

estaduais, via Segurança Social, com índices de abrangência mais amplo a nível de 

                                                                                                                                                                                   
202 Envolveu pessoas de diversas freguesias de Santa Maria da Feira ligadas ao setor da cortiça. Projeto 

implementado pela PELE. Sobre uma análise sociológica do mesmo, veja-se Melo (2014). 

203 Integrado por jovens da Cova da Moura e do Bairro do Zambujal. 

204Envolveu trinta reclusos do Estabelecimento Prisional de Custóias. Projeto implementado pela PELE. 

Sobre uma análise sociológica do mesmo, veja-se Azevedo (2012; 2015). 

205 Nota-se o fato desta afirmação estar em linha com as notas já mencionadas de Erven (2001; 2015), 

relativas a TC em outros contextos territoriais. 
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população alvo e de temáticas tratadas, potenciando uma intervenção de tipo 

sociocultural: 

Uma das especificidades do Programa Nacional de Ação para a Inclusão reside 

no facto de alargar consideravelmente o número e âmbito de instituições 

promotoras de projetos de intervenção social local, nomeadamente as autarquias, 

e é neste contexto que começam a aparecer projetos de intervenção comunitária 

que privilegiam numa das suas linhas de ação a dimensão artística. (Melo, 2014, 

p.27). 

Recorreu-se a projetos artísticos de intervenção social para combater problemas 

como a situação profissional precária e o desemprego, as toxicodependências, o 

enfraquecimento de laços sociais, mas, também, favorecer a inclusão social, a 

participação cívica, o espírito crítico e reflexivo na identificação e resolução de 

problemas comunitários:  

De facto, na base da criação destas iniciativas encontra-se a definição do 

conceito de cidadania que apela ao respeito dos direitos mais básicos associados 

ao ser humano. É nesse sentido que as políticas públicas de ação social 

potenciam um contributo para a institucionalização da utilização da cultura e arte 

para fins de integração dos indivíduos atendendo ao facto de que acaba por ser a 

cultura o elemento unificador e propiciador da participação ativa das 

comunidades (Melo, 2014,p.30).  

Desde a EXPO’98 em Portugal aumentou a preocupação do poder local e central 

em entrar em parceria com agentes culturais assente na preocupação de aumento de 

públicos (Melo, 2014), desenvolvimento das indústrias criativas e promoção do turismo 

cultural206 (Azevedo, 2014; Bezelga, 2015), andamento visível nas criações das capitais 

europeias da cultura (Porto 2001, Guimarães 2012), da capital nacional da cultura 

(Coimbra 2003) e pelas apostas de nível autárquico ligadas ao que Bezelga (2015, p. 

231) nomeia como “reabilitação urbana” (Festival Todos, Caminhadas de culturas) ou, 

ainda, autarquias que apostam no estatuto cultual (Festival Imaginário de Santa Maria 

da Feira). Paralelamente, provavelmente ajudadas também pelo fermento artístico e pela 

                                                             
206 Sobre isto, aponta-se o estudo de Natália Azevedo (2014) acerca da Área Metropolitana do Porto, que 

evidencia como a cultura e o turismo tornaram-se dimensões prioritárias do desenvolvimento local. A 

autora evidencia como a cultura adquiriu uma outra centralidade política e económica, como as políticas 

culturais são articuladas estrategicamente com as potencialidades turísticas dos concelhos da AMP, 

mesmo apresentando dificuldades de implementação de um projeto metropolitano integrado, e como a 

cultura e o turismo constituem parâmetros paralelos e transversais do desenvolvimento local.  
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nova centralidade cultural, surgem grupos de TO e o Teatro Umano de Alhandra 

(Bezelga, 2015).  

Estes marcos temporais definidos pelos grandes eventos culturais são também 

mencionados por Melo (2014) como momentos de institucionalização da intervenção 

cultural na comunidade em Portugal. Para a autora diluíram as tradicionais divisões de 

públicos que consomem cultura, proporcionaram um novo interesse e valorização de 

espetáculos apresentados em espaços públicos, apelaram à participação ativa do público 

nos espetáculos, mostraram novas linguagens e formas de comunicação que poderiam 

ter múltiplas interpretações subjetivas e contribuíram para a estruturação de um 

subcampo dentro do campo artístico (Melo, 2014, pp.16-22).  

Concernente o caso particular em exame, limitado à realidade nacional de 

Portugal e, mais especificamente, do Conselho do Porto, e após o presente estudo, 

parece importante relatar também a possível existência207 de uma quinta fase que 

acredita-se ser necessário acrescentar à visão diacrónica de Andrade (2013). Ou seja, 

uma fase de legitimação (artística) do TC208, de maior visibilidade e de esforço reflexivo 

sobre as experiências, seja interno (promoção de conferências e encontros científicos 

pelos promotores e dinamizadores de TC), seja externo (aumento do estudo por parte da 

academia em âmbito dramatúrgico, sociológico, da educação). Sobre este último aspeto 

evidencia-se o crescente número de investigações empíricas realizadas ao redor das 

artes comunitárias, como as que foram apresentadas no capítulo anterior referidas à 

PELE.  

Neste sentido vão também as afirmações de Melo (2014, pp.74-75) que 

evidencia uma grande amplitude de trabalhos realizados nesta área no decorrer da 

última década, principalmente assente na literatura anglo-saxónica, e as constatações de 

Teixeira (2014) que apontam a colocação do TC nos planos curriculares de curso de arte 

e teatro, mas também de ciências sociais, e o aumento do uso do termo que podem 

sugerir o existir de uma fase de afirmação e consolidação da experiência portuguesa:  

                                                             
207 Ideia obtida a partir da análise do objeto de estudo e da reflexão sobre o mesmo 

208 As experiências de TC, que eram mais reconhecidas pelas suas valências sociais, começam adquirir 

maior espaço também no âmbito artístico. 
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De facto, neste momento, a nível da programação e de candidaturas a 

financiamento para projetos sociais e artísticos, comunidade é a palavra que está 

na ordem do dia. É também neste século que a historiografia dos grupos de 

teatro comunitário começa a ter grande visibilidade, através de registos vários: 

escrito, fílmico, fotográfico, etc. Não nos admiraríamos até se, daqui a anos, 

fosse ao século XXI que se viesse a remontar os alvores do Teatro Comunitário 

no nosso país, atendendo a que se trata do século em que a vontade e a 

necessidade parecem cruzar-se definitivamente nesta caminhada. (p.18) 

A presente fase, que valoriza e dá mais visibilidade às experiências de 

intervenção artísticas, porém, não está acompanhada necessariamente para um 

reconhecimento a nível de políticas socioculturais nacionais ou de menos precarização 

das intervenções. 

Esta problematização, portanto, surgiu ao longo do diálogo com o objeto de 

estudo. A própria aproximação à rotina da associação proporcionou o acesso a 

informações bibliográficas e o conhecimento dos debates mais recentes. A partir do 

caso português, notou-se também uma tendência, que parece transversal às experiências 

dos diversos países, que é a internacionalização do fenómeno, que expessa-se através 

das influências artísticas recíprocas e a criação de eventos, redes e projetos 

internacionais. Sobre o caso de Portugal, destaca-se a proximidade com a América 

Latina, principalmente com o Brasil e a Argentina, e a influência europeia, 

nomeadamente da Inglaterra e da Europa Central.  
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Capítulo 4. – Os participantes dos projetos artísticos (teatrais) 

da associação portuense Pele_Espaço de Contacto Social e 

Cultural: trajetórias cruzadas, individuais e de grupo(s)  

Conforme o sociólogo francês Bernard Lahire (2001, 2004, 2015) que indaga 

sobre uma teoria do ator plural, ou seja, sobre diferentes e múltiplas formas de reflexão 

na ação, sobre pluralidades de lógicas de ação e formas de incorporação do social,  as 

pessoas, ou melhor, os atores, vivem experiências variadas, diferentes e, até, 

contraditórias: 

Um actor plural é, portanto, o produto da experiência – muitas vezes precoce – 

de socialização em contextos sociais múltiplos e heterogêneos. Ele participou ao 

longo da sua trajectória ou simultaneamente ao longo de um mesmo período de 

tempo em universos sociais variados, ocupando neles posições diferentes. 

(Lahire, 2001, p.46).  

A nível teórico, Lahire promove uma articulação entre passado (incorporado) e 

presente (contextual) e evidencia como nas sociedades complexas cada ator costuma ser 

plural e heterogéneo. O autor levanta a hipótese da incorporação dos atores de uma 

multeplicidade de esquemas de ação e hábitos que se organizam conforme os contextos 

sociais que o próprio ator aprende a distinguir e nomear conforme socializações 

anteriores e, ao mesmo tempo, em diálogo com o presente situacional. 

Para dar conta da pluralidade interna dos atores, torna-se necessário não 

generalizar a partir do estudo de um único contexto de vida, como poderia ser 

considerada a experiência teatral aqui tratada:  

Para compreender a pluralidade interna dos actores, é necessário dotarmo-nos 

dos dispositivos metodológicos que permitam observar directamente ou 

reconstruir indirectamente (através de diversas fontes) a variação dos 

comportamentos individuais segundo os contextos sociais. (Lahire, 2001, p.262). 

Porém, o estudo direto de múltiplos contextos de um mesmo ator torna-se 

complicado para ser posto em prática e levanta também questionamentos deontológicos.  

Tendo em vista estas considerações associou-se à observação e às entrevistas o 

IQ, no intuito de contemplar múltiplas dimensões. Neste sentido, procurou-se associar 
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aos discursos dos participantes dos projetos da PELE uma descrição (breve) de suas 

caraterísticas sócio demográficas que promovessem um olhar multidimensional. 

A partir da análise da informação recolhida por meio de inquérito por 

questionário209 (IQ), apresenta-se uma caracterização sociodemográfica dos 

participantes dos projetos da PELE. Este esforço descritivo possui um caráter sincrónico 

e foca-se num período específico, escolhido estrategicamente. O IQ teve um importante 

papel na caracterização dos participantes às atividades propostas pela PELE e, conforme 

apontado no primeiro capítulo, foi aplicado aos integrantes do MAPA_O jogo da 

cartografia (MAPA), projeto que, no período de entrada no campo, estava em 

andamento e em sua fase final, que contou com encontros regulares ao longo de acerca 

19 meses e que integrou os 5 grupos mais estáveis que formaram-se ao longo dos 

primeiros 7 anos de atividade da associação.  

Conforme já apontado no primeiro capítulo, na altura desta investigação 

existiam 5 grupos de teatro mais estáveis que surgiram no Porto com o trabalho da 

PELE e que integravam a associação. Estes grupos seguiram linhas de trabalho próprio 

e convergiram no processo de criação do projeto MAPA. Já mencionados 

anteriormente, são eles: AGE_Grupo de Teatro do Oprimido; Auroras_ Grupo de Teatro 

do Oprimido; Grupo de Teatro Comunitário Emcomum de Lordelo do Ouro; Grupo de 

Teatro Comunitário da Zona Histórica (Vitória); Grupo de Teatro de Surdos do Porto. 

Com o objetivo de obter informações também sobre o nível de homogeneidade/ 

heterogeneidade interna ao grupo que participava à atividade teatral (que presenciava os 

ensaios e apresentava-se publicamente no palco), integraram-se na amostra também as 

pessoas advindas de outros contextos e que juntaram-se ao núcleo inicial, constituído 

pelos cinco grupos acima mencionados, numa fase avançada do processo criativo. São 

eles os grupos que foram convidados210 após a primeira fase de criação coletiva do 

projeto. 

                                                             
209 Conforme já apontado no primeiro capítulo, nesta investigação o IQ tem exclusivamente um valor 

descritivo. 

210 Para integrar a apresentação pública do projeto MAPA foram convidados o Coro Clássico do Órfeão 
Universitário do Porto, o Coro Sénior da Fundação Manuel António da Mota, o Grupo de Percussão do 
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Foram inquiridos potenciais, portanto, todos os indivíduos que integravam a 

PELE num de seus cinco grupos e os componentes dos grupos convidados, que 

participaram nos ensaios e nas apresentações do projeto. Entre setembro e dezembro 

2015 e após a última apresentação pública do MAPA, aplicaram-se, portanto, 61 IQ de 

um universo de cerca de 90 indivíduos211.  

Evidenciam-se, assim, as peculiaridades do projeto MAPA que o tornaram 

estratégico nesta investigação para a aplicação do IQ, mas, considerando a variedade 

dos projetos promovidos pela associação, e levando em conta a participação limitada no 

tempo de diversos indivíduos que em algum momento de suas vidas tiveram contato 

com estes projetos, assumimos os limites temporais deste esforço descritivo. Pode ser, 

portanto, metaforicamente considerado como uma fotografia instantânea dos 

participantes de um percurso teatral, especialmente importante por ter sido prolongado 

no tempo e significativo na trajetória da PELE, mas não pode ser considerado exaustivo 

das variedades intragrupais ou intergrupais que existem no seio dos participantes das 

atividades da associação. Neste sentido, ao longo desta investigação, sempre no intuito 

de considerar a PELE na sua complexidade, acompanharam-se outros projetos além do 

MAPA, entre os quais destacaram-se o NÓS, o ECOAR e o CAL_Retratos das ilhas. 

Além dos projetos teatrais, os festivais promovidos pela associação, MEXE III e MEXE 

IV, acompanhados pelos respeitivos encontros de reflexão EIRPAC, foram momentos 

de intensa presença do investigador no terreno e contextos interessantes para 

compreender as dinâmicas da PELE e das pessoas envolvidas. 

Entre o IQ e as entrevistas, portanto, participaram diretamente a esta 

investigação 90 pessoas, mas, a nível informal, após uma revisão do diário de campo, é 

possível afirmar que foram contatadas acerca de 150 pessoas, encontradas ao longo do 

trabalho de campo e com os quais se teve uma interação que foi registada no DC.  

                                                                                                                                                                                   
CIJ – Centro de Iniciativa Jovem – ADILO, a Orquestra Comunitária de Lordelo do Ouro e, 

sucessivamente, o Arquicoro. 

211 Conforme já apontado no primeiro capítulo, nos projetos teatrais observados existe uma participação 

assídua e prolongada de algumas pessoas, mas também esporádica e temporária de outras. Tornou-se, 

portanto, difícil contabilizar o número da amostra enquanto número certo e estável. A estimativa foi feita 

a partir de uma lista de contatos disponibilizada pela PELE e das observações efetuadas. 
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Em seguida, após uma apresentação dos dados recolhidos a partir do IQ, irão ser 

feitas algumas constatações complementares, sugeridas pela permanência do 

investigador no campo, pelas observações e pelas pessoas contatadas na fase de 

aplicação de entrevistas semi-diretivas212. 

 

4.2. Caraterização dos atores participantes no projeto Mapa_ o jogo da 

cartografia: uma contextualização sociodemográfica  

Considerando o universo total dos participantes do MAPA, com suposição de 90 

indivíduos, foi inquirido o 67,7% do total. Porém, discriminando as divisões internas a 

esta amostra, apontam-se os 38 IQ aplicados aos participantes mais estáveis, integrantes 

dos 5 grupos da PELE, alcançando o 92,6% da amostra213. Conseguiu-se, portanto, 

inquirir em percentagem maior entre as pessoas que integravam um dos 5 grupos e que 

tinham relações mais estáveis com a associação, e encontrou-se dificuldade acrescida 

em contactar os participantes dos grupos convidados214. 

Partindo do pressuposto de que o olhar investigativo se move da análise da 

associação, identificaram-se aqui como integrantes da “PELE” todos os indivíduos que 

faziam parte de um dos 5 grupos mais estáveis, criados e geridos pela associação (AGE, 

EmComum, AURORAS, Surdos, Vitória), e com “Outros” todos os indivíduos que não 

faziam parte de nenhum destes, que é o caso das pessoas dos grupos convidados, do 

Coro Sénior da Fundação Manuel António da Mota, do Coro Clássico do Orfeão 

Universitário do Porto, do Grupo de Percussão do CIJ – Centro de Iniciativa Jovem – 

ADILO, da Orquestra Comunitária de Lordelo do Ouro, do Arquicoro e das pessoas que 

chegaram pela primeira vez a participar a um projeto da associação e que não se 

                                                             
212 Para uma visão temporal do trabalho de campo, remete-se novamente para o anexo 1, que apresenta o 

cronograma completo da investigação. 

213 Para o quadro completo do número absoluto e percentagem da amostra do IQ, veja-se o anexo 19. 

214 Os integrantes dos grupos convidados foram contactados através das informações presentes na lista 

disponibilizada pela PELE e ao longo de seus ensaios: para a entrega e levantamento do IQ e, em alguns 

casos, ajuda na compilação do mesmo, presenciaram-se 4 ensaios do Coro Sénior da Fundação Manuel 

António da Mota, 4 ensaios do Coro Clássico do Órfeão Universitário do Porto e 4 ensaios da Orquestra 

Comunitária de Lordelo do Ouro. 



 

200 

identificam com nenhum grupo215. Neste sentido, identifica-se a diferenciação interna 

aos inquiridos, constituído por 38 pessoas216 (62,3%) integrantes da PELE e 23 pessoas 

(37,7%) que colaboraram e juntaram-se num segundo momento.  

Discriminando os grupos de origens da PELE, verifica-se uma presença 

maioritária de pessoas provenientes do grupo EmComum  (19 pessoas que representam 

o 50% do grupo PELE e o 31,1% do total dos inquiridos), seguido pelo grupo Vitória 

(10 inquiridos que representam o 27% da PELE e o 16,4% do total), do grupo AGE (5 

inquiridos que representam o 13% da PELE e o 8,3% do total) e pelos grupos dos 

Surdos e das Auroras, ambos representados por 2 inquiridos (cada um constituindo o 

3,3% do total e o 5% da PELE)217. Desde logo, nota-se, portanto, uma diferenciação 

interna aos grupos em termo de números absolutos. A partir das informações recolhidas 

no terreno, pode-se afirmar que o número dos inquiridos respeita as proporções dos 

números reais internos aos grupos, com a exceção do grupo dos Surdos218. 

Desde logo percebe-se, portanto, que uma característica desta amostra é a sua 

diferenciação interna e, por isto, a especificação do grupo de origem de cada inquirido 

irá ser apontada nas descrições que seguem: os dados serão visualizados em tabelas que 

indicam, de esquerda para direita, o grupo da associação específico, os 5 já 

mencionados, seguidos pelo total destes subgrupos, que vai a constituir o grupo PELE, 

os Outros, permitindo a comparação entre os da PELE com as pessoas advindas de 

outras experiências, e, para finalizar, a visão geral do total dos IQ aplicados. 

                                                             
215 Respeitou-se o ponto de vista dos inquiridos. Sobre isto, nota-se também a presença de duas pessoas 

que entraram no projeto MAPA através da Orquestra Comunitária de Lordelo do Ouro, mas que 

integraram o grupo EmComum, reconhecendo-se parte do grupo teatral. 

216 Nota-se a proximidade de número dos inquiridos dos 5 grupos PELE com os apontados por Bárbara 

Parente (2015) acerca do mesmo projeto: IQ aplicado em uma fase inicial do MAPA para 39 pessoas. Na 

altura a autora apontou para um universo total de 42 indivíduos, nesta investigação a amostra, específica 

aos grupos PELE, contava com 41 participantes identificados. Considera-se, porém, a chegada após a fase 

inicial do projeto de alguns deles e a saída de outros, evidenciando a flutuação e mudança de uma parte 

dos participantes e, portanto, dos inquiridos. 

217 Sobre isto, podem ser consultados os anexos 20a, 20b e 20c, gráficos acerca da distribuição das 

pessoas nos grupos, internos à PELE e em relação ao total. 

218 Só uma parte do grupo, constituída por três pessoas, participou ao projeto MAPA. O acompanhamento 

dos ensaios e apresentações do espetáculo Nós, que aconteceram simultaneamente aos do MAPA, permite 

afirmar que na altura da aplicação do IQ o grupo dos Surdos contava com 6 integrantes surdos 

acompanhados por 4 atores profissionais. Consoante os objetivos deste IQ, foram considerados parte do 

universo total da amostra somente os que participavam do MAPA. 
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Conforme a tabela apresentada a seguir, a população inquirida caracteriza-se 

maioritariamente por ser feminina, com o 63,9% do total. Pode-se ver que, apesar de 

haver dentre os grupos uma diferença substancial, a população masculina possui sempre 

uma percentagem inferior à metade dos participantes. 

Tabela 12– Caracterização dos participantes do MAPA: sexo. 

 Sexo por grupo e total 

Sexo Grupos da PELE PELE Outros Total dos 
inquiridos 

 AGE AURORAS EmComum Vitória Surdos 

 
Freq. Valid% 

within 

group 

Freq. Valid% 
within 

group 

Freq. Valid% 
within 

group 

Freq. Valid% 
within 

group 

Freq. Valid% 
within 

group 

Freq. Valid% 
within 

group 

Freq. Valid% 
within 

group 

Freq. Valid% 
within 

group 

Masculino 2 40,0% 0 0,0% 8 42,1% 3 30,0% 0 0,0% 13 34,2% 9 39,1% 22 36,1% 

Feminino 3 60,0% 2 100,0%0 11 57,9% 7 70,0%0 2 100,0%0 25 65,8% 14 60,9%0 39 63,9% 

Total 5 100,0%0 2 100,0%0 19 100,0%0 10 100,0%0 2 100,0%0 38 100,0% 23 100,0%0 61 100,0%0 

Fonte: elaboração própria a partir do IQ. 

A moda estatistica é, portanto, sempre representada pelo grupo feminino. No 

específico, a incidência do sexo masculino passa de uma presença nula no grupo dos 

surdos inquiridos219 e no grupo das Auroras, este último caraterizado desde seu início e 

ao longo de seu percurso por ser de e para as mulheres, até um máximo de 42,1% no 

grupo EmComum.  

Em Portugal, traço comum a outros países, especialmente da Europa do Sul, as 

mulheres possuem menores taxas de emprego e maiores taxas de pobreza (CIG, 2017). 

Ao mesmo tempo, não foram encontrados estatisticamente disparidades expressivas em 

função do género no que diz respeito à participação cultural (enquanto públicos), sendo 

a idade e o nível educacional os indicadores mais significativos neste sentido (GEPAC, 

2016). Porém, em seu estudo acerca das trajetorias individuais de carreira dos atores e 

encenadores, Vera Borges (2007) apontou como, apesar da substancial progressão de 

acesso profissional de mulheres, os espaços de oportunidade de acesso ao “mundo do 

teatro” profissional podem ser distintos, favorecendo os profissionais de sexo 

masculino.  

                                                             
219 Teve-se conhecimento de que só uma parte do grupo dos surdos integrava o projeto MAPA na altura 

da aplicação do IQ e que o mesmo, conforme informação recolhida no campo, estava constituído por 5 

mulheres e um rapaz. Assim, pode-se afirmar que também neste grupo a prevalência feminina é 

substancial. 
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Estas constatações permitem levantar algumas questões acerca das diferenças de 

género e participação a atividades culturais, sublinhando como os grupos da PELE 

contrariam algumas tendências de exclusão feminina. Nota-se, porém, como não visam 

uma afirmação profissional. 

Tabela 13 – Caracterização dos participantes do MAPA: idade. 

 Grupos etários por grupo e total 

Idade Grupos da PELE PELE Outros Total dos 

inquiridos 
 AGE AURORAS EmComum Vitória Surdos 

 
Freq. Valid% 

within 

group 

Freq. Valid% 
within 

group 

Freq. Valid% 
within 

group 

Freq. Valid% 
within 

group 

Freq. Valid% 
within 

group 

Freq. Valid% 
within 

group 

Freq. Valid% 
within 

group 

Freq. Valid% 
within 

group 

9-17 1 20,0% 0 0,0% 1 5,3% 3 30,0% 0 0,0% 5 13,2% 0 0,0% 5 8,2% 

18-27 4 80,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 10,0% 0 0,0% 5 13,2% 4 17,4% 9 14,8% 

28-37 0 0,0% 0 0,0% 5 26,3% 0 0,0% 2 100,0% 7 18,4% 2 8,7% 9 14,8% 

38-47 0 0,0% 0 0,0% 2 10,5% 1 10,0% 0 0,0% 3 7.9% 0 0,0% 3 4,9% 

48-57 0 0,0% 1 50,0% 5 26,3% 1 10,0% 0 0,0% 7 18,4% 4 17,4% 11 18,0% 

58-67 
220 

0 0,0% 1 50,0% 4 21,1% 3 30,0% 0 0,0% 8 21,1% 6 26,1% 14 23,0% 

68-80 0 0,0% 0 0,0% 2 10,5% 1 10,0% 0 0,0% 3 7,9% 7 30,4% 10 16,4% 

Total 5 8,2%- 2- 3,3%- 19- 31,1%- 10- 16,4%- 2- 3,3%- 38- 62,3%- 23- 37,7%- 61- 100,0%- 

Fonte: elaboração própria a partir do IQ. 

A amostra da presente investigação possui uma grande variedade a nível etário, 

incluindo pessoas entre os 9 e os 80 anos, mas existem diferentes graus de 

homogeneidade nos diferentes contextos. Existem distinções internas aos grupos, como 

nota-se observando o grupo AGE, constituído exclusivamente por jovens de até 27 

anos, o grupos de surdos, constituído por jovens adultos221, o grupo das AURORAS, 

que compreende uma faixa etária entre os 48 e os 67. Entre os grupos que compõem a 

PELE, a Vitória e o EmComum são os que apresentam uma maior diversidade etária. 

Em ambos a distribuição abrange desde o primeiro escalão (9-17anos) e até o último 

(68-80 anos). No primeiro grupo o 40% é constituído por uma população jovem (9-

                                                             
220 Costumam ser considerados os 65 anos como limite entre a idade adulta e os idosos. Neste caso, 
escolheu-se aumentar para cima (até 67 anos) por dois motivos: manter uma homogeneidade interna entre 

os grupos etários construídos a partir da amostra, propondo, assim, intervalos regulares; evidenciar a 

presença de grandes idosos. 

221 Informação que pode ser alargada para além dos dois inquiridos, comprovada nas observações e 

acompanhamento do grupo no projeto NÓS. 
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27anos) e o 60% por pessoas adultas ou idosas (38-80anos). No segundo grupo, nota-se 

uma distribuição bastante homogénea, com maior representatividade da faixa etária 

adulta (28-67anos), que representa o 84,2%. Evidencia-se, portanto, a maior 

heterogeneidade no seio dos grupos de TC da PELE e maior homogeneidade nos grupos 

de TO e de Surdos. 

Em geral, parece que neste sentido o projeto MAPA promoveu uma abertura 

intergeracional que envolveu todos os grupos da PELE e que colocou também os grupos 

mais homogéneos a interagir com pessoas de faixa etárias mais diversificadas. 

Afirmação que pode ser sustentada pela visão integrada dos 5 grupos, em que todos os 

escalões são representados e onde não existe um intervalo etário muito mais 

representado de que outros. 

Acerca dos grupos convidados nota-se também uma elevada diferenciação 

interna, mas com uma maior representatividade dos mais altos escalões (48-80anos). 

Neste sentido, sublinha-se, porém, uma certa homogeneidade presente no interior dos 

diversos grupos que compõem os Outros, sendo este dado associado às múltiplas 

experiências, sem discriminação interna, questão que não compete aqui aprofundar. No 

específico, considera-se a maior presença de adultos e idosos pela maior resposta ao IQ 

pelos integrantes do Coro Sénior da Fundação Manuel António da Mota e pela 

dimensão maior que este tem em número absoluto em relação aos outros grupos222. 

Acerca do estado civil dos inquiridos nota-se a prevalência de solteiro/a (44,7%), 

seguido por casado/a (26,3%), no grupo PELE e de casado/a (42,5%), seguido por 

solteiro/a (30,4%), nos outros grupos. 

 

 

                                                             
222 Veja-se o maior peso em número absolutos dos integrantes do Coro Sénior da Fundação Manuel 

António da Mota, conforme pode ser identificado no anexo 20b. Na amostra recolhida, os integrantes 

deste coro tinham idade compreendida entre os 53 e os 80 anos, com prevalência de pessoas com mais de 

65 anos. 
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Tabela 14– Caracterização dos participantes do MAPA: estado civil. 

 Estado civil por grupo e total 

 Grupos da PELE  PELE Outros  Total dos 

inquiridos 
 AGE AURORAS EmComum Vitória Surdos 

 
Freq. Valid% 

within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Solteiro/a 5 100,0% 0 0,0% 6 31,6% 4 40,0% 2 100,0% 17 44,7% 7 30,4% 24 39,3% 

Casado/a 0 0,0% 0 0,0% 7 36,8% 3 30,0% 0 0,0% 10 26,3% 10 43,5% 20 32,8% 

União de 
Facto 

0 0,0% 1 50,0% 1 5,3% 0 0,0% 0 0,0% 2 5,3% 0 0,0% 2 3,3% 

Divorciado/a 

Separado/a 

0 0,0% 1 50,0% 3 15,8% 2 20,0% 0 0,0% 6 15,8% 3 13,0% 9 14,8% 

Viúvo/a 0 0,0% 0 0,0% 2 10,5% 1 10,0% 0 0,0% 3 7,9% 3 13,0% 6 9,8% 

Total 5 8,2% 2 3,3% 19 31,1% 10 16,4% 2 3,3% 38 62,3% 23 37,7% 61 100,0% 

Fonte: elaboração própria a partir do IQ. 

Este dado, porém, deve ser visto em função da faixa etária também. Conforme já 

apontado, nota-se uma maior incidência de criança e jovens, o 26,4% dividido 

igualitariamente entre as duas faixas etárias (9-17; 18-27 anos) nos grupos PELE, contra 

o 17,4% dos outros grupos, percentagem concentrada no escalão etário mais alto223. De 

qualquer forma, parece que, em dois casos dos três em que a moda não é representada 

pelo estado civil solteiro/a, esta variável se encontra em segundo lugar como 

percentagem dentre o grupo. O estado civil solteiro/a representa a moda da amostra 

geral e ao juntar este dado com os divorciado/a – separado/a, alcança-se mais de que a 

maioria das pessoas da amostra (54,1%).  

A partir destas primeiras observações, para compreender melhor a caracterização 

dos participantes que aqui se propõe, parece útil associar este dado às informações sobre 

a composição do núcleo familiar, conforme pode ser visualizado na tabela seguinte.  

 

 

 

                                                             
223 A título de exemplo, no grupo AGE encontra-se o 100,0% da amostra nas primeiras faixas etárias (9-

17; 18-27 anos), podendo associar a presença do 100,0% dos inquiridos na condição de solteiro/a à 

questões diretas ligadas à idade. Vale o mesmo para o grupo dos Surdos, onde a idade das pessoas é 

baixa. 
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Tabela 15– Caracterização dos participantes do MAPA: núcleo familiar. 

 Núcleo Familiar por grupo e total 

Número 
de 
pessoas 
que 
compõem 
o núcleo 

Grupos da PELE PELE Outros Total dos 
inquiridos AGE AURORAS EmComum Vitória Surdos 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

1 0 0,0% 0 0,0% 3 15,8% 1 10,0% 0 0,0% 4 10,5% 6 26,1% 10 16,4%- 

2 3 60,0% 0 0,0% 5 26,3% 2 20,0% 1 50,0% 11 28,9% 6 26,1% 17 27,9%- 

3 2 40,0% 2 100,0%- 7 36,8% 3 30,0% 1 50,0% 15 39,5% 9 39,1% 24 39,3%- 

4 0 0,0% 0 0,0% 3 15,8% 0 0,0% 0 0,0% 3 7,9% 2 8,7% 5 8,2%- 

5 0 0,0% 0 0,0% 1 5,3% 4 40,0% 0 0,0% 5 13,2% 0 0,0% 5 8,2%- 

Total 5 8,2%- 2 3,3%- 19- 31,1%- 10- 16,4%- 2- 3,3%- 38- 62,3%- 23- 37,7%- 61- 100,0%- 

Fonte: elaboração própria a partir do IQ. 

Das 61 pessoas inquiridas, 10 vivem sozinhas, constituindo núcleos familiares 

individuais, representando o 16,4% do total dos inquiridos. Em relação aos grupos 

específicos, os núcleos individuais incidem para o 10,5% no grupo PELE e para o 

26,1% nos outros grupos. 

Pode-se ver que, aprofundando a análise, as pessoas que não vivem em núcleos 

familiares individuais convivem maioritariamente com apenas mais uma pessoa (27,9% 

do total) ou com mais duas pessoas (39,3% do total). Os núcleos constituídos por duas 

ou três pessoas reúnem, portanto, as mais altas percentagens de ambos os grupos, 68,4% 

dos grupos PELE e 65,2% dos Outros, para uma média de 67,2% sobre o total. 

O 16,4% do total faz parte de um núcleo familiar de 4 ou 5 pessoas e os núcleos 

de médias e grandes dimensões têm uma incidência maior entre os grupos da PELE, 

mas nota-se a presença de múltiplos elementos do mesmo núcleo na amostra. 

 Foi considerada a não necessidade em criar uma tabela para analisar a 

nacionalidade, por ser uma variável extremamente homogénea, contando com o 100,0% 

da amostra com nacionalidade portuguesa. Este dado, associado também ao da 

naturalidade, explicitado na tabela que segue, evidencia como não existem pessoas de 

origem estrangeira na amostra. O único caso da pessoa que não tem naturalidade em 

Portugal não faz parte de nenhum grupo duradouro da associação e insere-se numa 

trajetória de migração temporária numa ex-colónia portuguesa da família de origem do 

inquirido. Neste sentido, confirma-se uma certa homogeneidade da amostra, que não 

contempla estrangeiros. Por outro lado, nota-se a presença de 4 pessoas de etnia cigana 
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que fazem parte de um dos 5 grupos da PELE, todas integrantes do mesmo núcleo 

familiar. 

Tabela 16– Caracterização dos participantes do MAPA: naturalidade. 

 Naturalidade por grupo e total 

 Grupos da PELE PELE Outros Total dos 
inquiridos 

 AGE AURORAS EmComum Vitória Surdos 

 
Freq. Valid% 

within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Porto 5 100,0% 2 100,0% 16 84,2% 8 80,0% 2 100,0% 33 86,8% 15 65,2% 48 78,7% 

Matosinhos 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 4,3% 1 1,6% 

Vila Nova 
de Gaia 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 10,0% 0 0,0% 1 2,6% 0 0,0% 1 1,6% 

Aveiro 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 4,3% 1 1,6% 

Aldeia 

Norte de 
Portugal 

0 0,0% 0 0,0% 3 15,8% 1 10,0% 0 0,0% 4 10,6% 4 17,4% 8 13,1% 

Aldeia 
Centro de 

Portugal 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 4,3% 1 1,6% 

Cidade 

de País 
extra-

europeu 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 4,3% 1 1,6% 

Total 5 8,2%- 2- 3,3%- 19- 31,1%- 100 16,4%- 20 3,3%- 380 62,3%- 23- 37,7%- 61- 100,0%- 

Fonte: elaboração própria a partir do IQ. 

A naturalidade maioritariamente mais frequente da amostra, com o 78,7% do 

total dos inquiridos, refere-se à cidade do Porto. Esta percentagem aumenta ainda se 

considera-se o complexo da AMP, representada nestes dados pelos concelhos do Porto, 

de Matosinhos e de Vila Nova de Gaia, alcançando o 81,9% do total. Se consideram-se 

exclusivamente os indivíduos inseridos num grupo da associação, esta percentagem 

cresce até alcançar o 86,8% no que diz respeito o concelho do Porto e o 89,4% no que 

diz respeito a AMP. Por um lado, este dado pode sugerir a não fácil integração de 

pessoas estrangeiras presentes nos territórios nos projetos, por outro, parece respeitar os 

propósitos dos laços territoriais do TC224. 

Sobre este último aspeto, nota-se também a distribuição territorial da população 

inquirida a partir da revelação do local de residência. O concelho do Porto possui um 

                                                             
224 Sobre isto, note-se que no projeto CAL_Retrato das Ilhas, foram incluídas pessoas estrangeiras, uma 

francesa e duas brasileiras, além da própria investigadora deste estudo. Todas jovens estudantes com um 

elevado grau de afinidade com este tipo de experiências artísticas e sociais. 
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lugar de destaque, representando o 77,0% do total, conforme mostrado na tabela que 

segue. 

Tabela 17– Caracterização dos participantes do MAPA: concelho de residência. 

 Concelho de Residência por grupo e total 

 Grupos da PELE PELE Outros Total dos 
inquiridos 

 AGE AURORAS EmComum Vitória Surdos 

 
Freq. Valid% 

within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Porto 2 100,0%- 2 100%- 17 89,5%- 8 80,0%- 1 50,0%- 33 86,8%- 14 60,9%- 47 77,0%- 

Vila Nova 
de Gaia 

0 0,0%- 0 0,0%- 1 5,3%- 1 10,0%- 0 0,0%- 2 5,3%- 0 0,0%- 2 3,3%- 

Matosinhos 0 0,0%- 0 0,0%- 0 0,0%- 1 10,0%- 0 0,0%- 1 2,6%- 1 4,3%- 2 3,3%- 

Maia 0 0,0%- 0 0,0%- 0 0,0%- 0 0,0%- 1 50,0%- 1 2,6%- 2 8,7%- 3 4,9%- 

Gondomar 0 0,0%- 0 0,0%- 0 0,0%- 0 0,0%- 0 0,0%- 0 0,0%- 5 21,7%- 5 8,2%- 

Espinho 0 0,0%- 0 0,0%- 0 0,0%- 0 0,0%- 0 0,0%- 0 0,0%- 1 4,3%- 1 1,6%- 

Lisboa 0 0,0%- 0 0,0%- 1 5,3%- 0 0,0%- 0 0,0%- 1 2,6%- 0 0,0%- 1 1,6%- 

Total 5 8,2%- 2- 3,3%- 19- 31,1%- 10- 16,4%- 2- 3,3%- 38- 62,3%- 23- 37,7%- 61- 100,0% 

Fonte: elaboração própria a partir do IQ. 

A predominância da cidade do Porto aponta, portanto, também, para uma forte 

relação territorial da associação. A percentagem de pessoas que residem na cidade do 

Porto aumenta até o 86,8% ao considerar exclusivamente os indivíduos que fazem parte 

dos 5 grupos mais estáveis da PELE. Nota-se, também, que os outros concelhos de 

residência fazem parte da AMP, com a excepção de uma pessoa que reside em Lisboa, 

mas da qual sabe-se ter naturalidade no Porto e residência no mesmo concelho até 

pouco antes da aplicação do IQ. Mudou-se para a capital por motivos profissionais, mas 

presenciou o processo criativo do MAPA e até a quarta apresentação pública do projeto 

enquanto residente no Porto.  

Verificando as freguesias de residência pode ser entendido de forma ainda mais 

clara a distribuição territorial das pessoas nas diversas zonas do concelho e, 

consequentemente, a relação da PELE com os territórios. Neste caso, apresentam-se os 

dados relativos exclusivamente aos 5 grupos.  

Resulta interessante trabalhar exclusivamente com os grupos da PELE, porque, 

em primeiro lugar, é com eles que a associação pretende desenvolver atividades mais 

continuadas. Depois, porque deseja-se que sejam eles os beneficiários diretos dos 

projetos, que associam a intervenção artística a objetivos de inclusão social. Por último, 
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por existir quase um 40,0% de pessoas dos outros grupos não residindo no concelho do 

Porto, sugerindo de antemão a menor significatividade do pertence residencial nas 

outras experiências grupais.  

Na elaboração dos dados, refletiu-se, portanto, sobre a não necessidade de 

explanar de forma pormenorizada a residência por freguesia dos outros grupos, não 

comprometendo os objetivos deste trabalho. Por outro lado, parece um dado relevante a 

ser explicitado no que diz respeito aos grupos da PELE, por envolver também questões 

ligadas à facilidade/dificuldade da viabilidade urbana225 e por ser um quadro específico 

a ser analisado das caraterísticas do trabalho da associação.  

A cidade do Porto é constituída por sete divisões administrativas, 4 freguesias e 

3 uniões de freguesias, resultantes da reforma administrativa concretizada em 2013 

(Assembleia da República, 2013), são elas: 1) União das Freguesias de Aldoar, Foz do 

Douro e Nevogilde; 2) União das freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé Miragaia, 

São Nicolau e Vitória; 3) União das Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos; 4) 

Bonfim; 5) Campanhã; 6) Paranhos; 7) Ramalde. Conforme mostra a tabela seguinte, 5 

das 7 divisões administrativas portuenses são representadas pela amostra. 

 

  

                                                             
225  Questão apontado no segundo capítulo, a mobilidade dentro do tecido urbano pode ser considerada 

problemática de exclusão social, que impede ou limita o acesso a serviços e recursos. Por este motivo, 

pareceu significativo procurar entender a disposição das pessoas dos grupos PELE no território por 

freguesia. 
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Tabela 18 – Caracterização dos participantes do MAPA (grupo PELE): freguesia de residência. 

Freguesia de residência nos grupos PELE 

 Grupos da PELE PELE 

 AGE AURORAS EmComum Vitória Surdos 

 
Freq. Valid% 

within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

União das freguesias de Cedofeita, 
Santo Ildefonso, Sé Miragaia, São 

Nicolau e Vitória 

2 40,0% 0 0,0% 0 0,0% 8 80,0% 0 0,0% 10 26,3% 

União das Freguesias de Lordelo do 
Ouro e Massarelos 

0 0,0% 0 0,0% 15 78,9% 0 0,0% 1 50,0% 16 42,1% 

Freguesia do Bonfim 1 20,0%  0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 2,6% 

Freguesia de Campanhã 2 40,0% 2 100,0% 1 5,3% 0 0,0% 0 0,0% 5 13,2% 

Freguesia de Ramalde 0 0,0%  0,0% 1 5,3% 0 0,0% 0 0,0% 1 2,6% 

St.ª Marinha e S. Pedro da Afurada 
(VNGaia) 

0 0,0%  0,0% 0 0,0% 1 10,0% 0 0,0% 1 2,6% 

União de Freguesias de Mafamude e 
Vilar do Paraíso (VNGaia) 

0 0,0% 0 0,0% 1 5,3% 0 0,0% 0 0,0% 1  2,6% 

Cidade da Maia Gueifães Maia 
Vermoim (Maia) 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 50,0% 1 2,6% 

Leça do Balio (Matosinhos) 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 10,0% 0 0,0% 1 2,6% 

União das freguesias de Oeiras, São 
Julião da Barra, Paço de Arcos e 
Caxias (Lisboa) 

0 0,0% 0 0,0% 1 5,3% 0 0,0% 0 0,0% 1 2,6% 

Total 5 8,2% 2 3,3% 19 31,1% 10 16,4% 2 3,3% 38 62,3% 

Fonte: elaboração própria a partir do IQ. 

O grupo AGE é o grupo com a maior distribuição dos seus elementos nos 

territórios, abrangendo três freguesias contíguas. Também o grupo dos Surdos não 

apresenta explícita homogeneidade territorial, mas este grupo é caracterizado por juntar 

pessoas que têm em comum uma especificidade física, a surdez, e não possui 

necessariamente uma prerrogativa territorial. 

Internamente aos grupos, nota-se uma elevada concentração territorial no 

EmComum (78,9%), Vitória (80,0%) e Auroras (100,0%). Nos primeiros dois casos, 

estamos em presença dos dois projetos de TC, dado que combina com a proposta 

diferente entre os grupos. A homogeneidade territorial que encontra-se nas Auroras, 

mesmo não querendo ser este um projeto de TC, é de ser relacionado com o fato do 

projeto ter sido implementado ao longo dos anos em planos de desenvolvimento 

territorial num conjunto habitacional afastado do resto da cidade, espacialmente e 

socialmente segregado. 

No caso do grupo EmComum, para além da já citada situação da pessoa 

residente em Lisboa, se tem conhecimento de outras mudanças habitacionais que 

aconteceram ao longo do projeto, que podem explicar a presença de residentes do grupo 
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em Campanhã e Vila Nova de Gaia. Sobre isto, nota-se também que dentro do grupo 

PELE a maioria dos indivíduos (57,9%) nunca viveram noutra cidade além do Porto, 

podendo mostrar uma relativa estabilidade no percurso habitacional. Mas ao olhar para 

a mudança de freguesia nota-se que o 71,1% das pessoas viveu numa ou mais freguesias 

diferentes da de origem. O grupo Outros tem uma média mais alta no que diz em 

respeito ao ter vivido noutras cidades (56,5%) e mais baixa em relação às outras 

freguesias dentro da própria cidade do Porto (47,8%), mas não existem correlações 

evidentes entre as experiencias noutras freguesias ou outras cidades e o tipo de grupo no 

qual as pessoas se inserem. 

Uma outra questão que parece relevante apontar, ligada à situação social e 

económica dos inquiridos e que dialoga também com o território, remete para o tipo de 

alojamento em que vive o núcleo familiar. Conforme já apontado no segundo capítulo, a 

situação habitacional é hoje questão central quando se fala de vulnerabilidade 

socioeconómica e de segregação social e territorial. Neste sentido, a tabela que segue 

permite evidenciar a situação dos indivíduos da amostra em relação a este indicador. 

Tabela 19 – Caracterização dos participantes do MAPA: tipo de alojamento. 

 Tipo de Alojamento por grupo e total 

 Grupos da PELE PELE Outros Total dos 
inquiridos  AGE AURORAS EmComum Vitória Surdos 

 

Freq
. 

Valid
% 

within 

group 

Freq
. 

Valid
% 

within 

group 

Freq
. 

Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq
. 

Valid% 
within 
group 

Freq
. 

Valid
% 

within 

group 

Freq
. 

Valid
% 

within 

group 

Freq
. 

Valid% 
within 
group 

Apartament
o arrendado 

4 80,0% 0 0,0% 2 10,5% 9 90,0% 1 50,0% 16 42,1% 4 17,4% 20 32,8% 

Casa 
arrendada 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 8,7% 2 3,3% 

Habitação 
Social 

1 20,0% 2 100,0% 12 63,2% 0 0,0% 1 50,0% 16 42,1% 0 0,0% 16 26,2% 

Apartament
o de 
propriedade 

0 0,0% 0 0,0% 5 26,3% 1 10,0% 0 0,0% 6 15,8% 13 56,5% 19 31,1% 

Casa de 
propriedade 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 3 13,0% 3 4,9% 

Outro 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 4,3% 1 1,6% 

Total 5 8,2% 2 3,3% 19 31,1% 10 16,4% 2 3,3% 38 62,3% 23 37,7% 61 100,0% 

Fonte: elaboração própria a partir do IQ. 

No grupo PELE as percentagens mais elevadas estão associadas à tipologia de 

apartamento arrendado (42,1%) e de habitação social (42,1%). No específico, do grupo 

EmComum o 63,2% reside num apartamento da habitação social, o 100,0% no grupo 
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Auroras, o 50,0% nos Surdos, o 20,0% no grupo AGE e o 0,0% na Vitória. Neste último 

caso, nota-se que o 90,0% afirmou alojar em apartamento arrendado e o 10% possuir 

um apartamento próprio. Parece pertinente sublinhar a localização do grupo no concelho 

e a não existência de habitação social no centro histórico da cidade à data da aplicação 

do IQ. Questão que remete a desafios atuais que a região urbana em questão possui e 

que toca também componentes do grupo AGE226, podendo explicar a distância das 

percentagens deste grupo e o da Vitória dos outros da PELE. 

A partir da observação da tabela número 19, pode-se também ver uma diferença 

clara acerca do tipo de habitação entre os grupos da PELE e os outros inquiridos. Ou 

seja, se os cinco grupos da associação contam com uma percentagem de 84,2% no que 

diz respeito a uma habitação arrendada, quer a privados, quer no âmbito de moradias 

camarárias, nos outros grupos esta percentagem desce até o 26,1%, entre o qual o 0,0% 

remete para contratos de habitação social. A mesma discrepância entre os dados, 

portanto, pode ser notada também quando consideram-se as habitações de propriedades 

que envolvem o 15,8% dos participantes ao grupo PELE, contra o 69, 5% dos inquiridos 

dos outros grupos.  

Conforme já apontado no segundo capítulo, também o acesso aos meios de 

transporte e o nível de capacidade de mobilidade urbana e metropolitana tornam-se 

sempre mais centrais para o entendimento, o enfrentamento e o combate das 

desigualdades sociais. Sobre este aspeto, elaborou-se a tabela seguinte que diz respeito 

ao meio de transporte utilizado para os deslocamentos semanais utilizados pelos 

inquiridos para chegar até os ensaios do MAPA. Nota-se que as categorias sobre 

transporte não são excludentes, pois considera-se o uso alternado de múltiplos meios e, 

para respeitar esta prática, o IQ previa mais de uma resposta possível ao mesmo tempo. 

As percentagens, portanto, dizem respeito à frequência de resposta para cada tipologia e 

o total das respostas pode superar o número de inquiridos. 

 

                                                             
226 Sobre isto, veja-se a freguesia de residência dos grupos AGE e Vitória na Tabela 17. 
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Tabela 20 – Caracterização dos participantes do MAPA: meios de transporte utilizados. 

 Meios de transporte por grupo e total 

 Grupos da PELE PELE Outros Total dos 
inquiridos  AGE AURORAS EmComum Vitória Surdos 

 
Freq. Valid% 

within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Transporte 
público 

2 28,6%- 2 100,0%- 8 28,6%- 8 40,0%- 1 33,3%- 21 35,0%- 10 34,5%- 31 34,8%- 

Transporte 
próprio 

1 14,3%- 0 0,0%- 7 25,0%- 1 5,0%- 1 33,3%- 10 16,7%- 12 41,4%- 22 24,7%- 

Boleia 0 0,0%- 0 0,0%- 13 46,4%- 3 15,0%- 1 33,3%- 17 28,3%- 2 6,9%- 19 21,3%- 

Pé 4 57,1%- 0 0,0%- 0 0,0%- 6 30,0%- 0 0,0%- 10 16,7%- 5 17,2%- 15 16,9%- 

Bicicleta 0 0,0%- 0 0,0%- 0 0,0%- 2 10,0%- 0 0,0%- 2 3,3%- 0 0,0%- 2 2,2%- 

Total das 
respostas 

7 100,0%- 2 100,0%- 28 100,0%- 20 100,0%- 3 100,0%- 60 100,0%- 29 100,0%- 89 100,0%- 

Fonte: elaboração própria a partir do IQ. 

Nota-se uma proximidade muito elevada em respeito ao uso de transporte 

público entre o grupo PELE (35,0%) e os outros (34,5%) e o uso de bicicleta, muito 

baixa ou nula. Semelhanças de resultados entre os dois macro grupos podem ser 

apontados também em relação ao deslocamento a pé, 16,7% e 17,2% respetivamente. 

Neste caso, porém, chama-se à atenção às diferencias existentes entre os 5 grupos 

PELE, entre o 57,1% do AGE, o 30,0% da Vitória e o 0,0% dos outros grupos. Este 

dado pode ser considerado em relação ao local de residência, sugerindo como pode ser 

um reflexo da proximidade espacial entre as habitações individuais e a sede da 

associação e, portanto, dos ensaios do MAPA227.  

Um outro dado que surge na tabela 20 é a forte presença de boleias entre os 

participantes da PELE, entre os quais, destaca-se positivamente o grupo EmComum, 

com o 46,4%, prática menos presente nos grupos convidados, contando com o 6,9%. 

Para finalizar a análise deste quadro, destaca-se a percentagem acerca o uso de 

transporte próprio nos outros grupos, de 41,4%, que supera largamente as percentagens 

dos grupos PELE. 

Ao considerar as habilitações literárias, que remetem para o grau de escolaridade 

e os níveis de educação formal dos inquiridos, nota-se que todas as pessoas da amostra 

                                                             
227 Nota-se que a PELE esteve presente em outros momentos nos territórios em que surgiram o grupo 

Auroras e o grupo EmComum. Porém, na altura do MAPA os ensaios concentraram-se maioritariamente, 

mas não somente, na zona central da cidade. 
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resultam possuir pelo menos o primeiro grau de ensino, conforme explicitado na tabela 

a seguir. 

Tabela 21 – Caracterização dos participantes do MAPA: habilitações literárias. 

 Habilitações literárias por grupo e total 

 Grupos da PELE PELE Outros Total dos 
inquiridos  AGE AURORAS EmComum Vitória Surdos 

 
Freq. Valid% 

within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Sem grau de 
ensino 

0 0,0%- 0 0,0%- 0 0,0%- 0 0,0%- 0 0,0%- 0 0,0%- 0 0,0%- 0 0,0%- 

Ensino 
Primário (4ª 
classe) 

0 0,0%- 0 0,0%- 5 26,3%- 1 10,0%- 0 0,0%- 6 15,8%- 3 13,0%- 9 14,8%- 

Ensino Básico 
2º ciclo (6º 
ano) 

0 0,0%- 0 0,0%- 3 15,8%- 3 30,0%- 0 0,0%- 6 15,8%- 2 8,7%- 8 13,1%- 

Ensino Básico 
3º ciclo (9º 
ano) 

2 40,0%- 2 100,0%- 4 21,1%- 3 30,0%- 0 0,0%- 11 28,9%- 4 17,4%- 15 24,6%- 

Ensino 
Secundário 
(12º ano) 

3 60,0%- 0 0,0%- 4 21,1%- 3 30,0%- 1 50,0%- 11 28,9%- 5 21,7%- 16 26,2%- 

Ensino 
superior 

0 0,0%- 0 0,0%- 3 15,8%- 0 0,0%- 1 50,0%- 4 10,5%- 9 39,1%- 13 21,3%- 

Total 5 8,2%- 2- 3,3%- 19- 31,1%- 10- 16,4%- 2- 3,3%- 38- 62,3%- 23- 37,7%- 61- 100,0%- 

Fonte: elaboração própria a partir do IQ. 

Ao olhar pela divisão entre os 5 grupos que formam a PELE e o grupo dos que 

não pertenciam à associação, mas tiveram uma participação temporária e paralela no 

espetáculo MAPA, é possível reparar que existem algumas diferenças no que diz 

respeito às habilitações literárias. No específico, dentro do grupo PELE a maioria dos 

indivíduos (60,5%) se insere na faixa de ensino básico, o 28,9% no ensino secundário e 

o 10,5% possui um grau de ensino superior, concentrando-se nos subgrupos EmComum 

e Surdos.  

Já no caso dos participantes convidados, nota-se que diminui a percentagem de 

pessoas que possuem até a finalização do ensino básico, o 39,1%, e aumenta a 

percentagem dos indivíduos com o ensino superior, que alcança também de 39,1%. 

Parece, portanto, plausível afirmar que os participantes convidados para o projeto 

MAPA possuem um grau de ensino mais elevado. Sobre este assunto, aponta-se 

também a colocação espontânea que inquiridos mais idosos fizeram sobre o ter 
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conseguido o grau de ensino mais elevado em época recente, por meio de programas 

inseridos em políticas públicas de educação de adultos em Portugal228.  

De forma geral, os dados evidenciam a heterogeneidade de graus de ensinos 

presentes dentro do grupo estudado, particularmente evidente nos grupos de TC 

(EmComum e Vitória), no grupo PELE e nos Outros. 

Acerca da caracterização socioeconómica individuaram-se condições perante o 

trabalho bastante heterogéneas, intra e intergrupais. Em relação aos macro grupos, nota-

se a elevada presença de reformados nos Outros (47,8%), contra o 21,1% do grupo 

PELE. Nota-se uma diferença substancial também em relação aos desempregados, que 

no primeiro grupo contam com o 8,7% e no PELE com o 26,3%. Do grupo PELE, o 

36,8% exercia profissão, a tempo inteiro ou parcial, e o 15,8% declarou estar estudando. 

Nos outros grupos o 26,1% exercia profissão, o 4,3% estudava e o 4,3% estudava e 

trabalhava. 

Tabela 22 – Caracterização dos participantes do MAPA: condição perante o trabalho. 

Fonte: elaboração própria a partir do IQ. 

                                                             
228 Sobre uma análise recente deste tema remete-se para Cavaco (2016). 

 Condição perante o trabalho 

 Grupos da PELE PELE Outros Total dos 

inquiridos  AGE AURORAS EmComum Vitória Surdos 

 
Freq. Valid% 

within 
group 

Freq. Valid% 

within 
group 

Freq. Valid% 

within 
group 

Freq. Valid% 

within 
group 

Freq. Valid% 

within 
group 

Freq. Valid% 

within 
group 

Freq. Valid% 

within 
group 

Freq. Valid% 

within 
group 

Exerce 
profissão a 
tempo inteiro 

0 0,0% 1 50,0% 7 36,8% 1 10,0% 1 50,0% 10 26,3% 2 8,7% 12 19,7% 

Exerce 
profissão a 
tempo parcial 

2 40,0% 1 50,0% 1 5,3% 0 0,0% 0 0,0% 4 10,5% 4 17,4% 8 13,1% 

Estágio 
profissional 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Estudante 
trabalhador/a 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 4,3% 1 1,6% 

Estudante 1 20,0% 0 0,0% 1 5,3% 4 40,0% 0 0,0% 6 15,8% 1 4,3% 7 11,5% 

Ocupa-se das 
tarefas do lar 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 4,3% 1 1,6% 

Não apto a 
trabalhar 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Desempregado
/a 

2 40,0% 0 0,0% 5 26,3% 2 20,0% 1 50,0% 10 26,3% 2 8,7% 12 19,7% 

Reformado/a 0 0,0% 0 0,0% 5 26,3% 3 30,0% 0 0,0% 8 21,1% 11 47,8% 19 31,1% 

Outro 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 4,3% 1 1,6% 

Total 5 8,2% 2 3,3% 19 31,1% 10 16,4% 2 3,3% 38 62,3% 23 37,7% 61 100,0% 
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A situação na profissão se aplica exclusivamente aos inquiridos que exercem 

profissão a tempo inteiro, a tempo parcial, estudante trabalhador ou estágio profissional. 

Portanto, esta questão se aplica ao 34,4% dos inquiridos e, conforme a tabela que segue, 

nota-se que a maioria estava empregado/a com contrato regular a tempo indeterminado. 

 Entre os dois macro grupos, evidencia-se a diferença acerca da presença de 

empregados/ as sem contrato e empregados/as com contrato regular a tempo certo, que 

no grupo PELE contam com o 21,4% e o 28,6%, respetivamente, contra uma 

percentagem nula nos outros grupos. Por outro lado, visualiza-se a presença maioritária 

de trabalhadores por conta própria (recibos verdes) nos outros grupos, situação não 

presente nos grupos PELE.  

Tabela 23 – Caracterização dos participantes do MAPA: situação na profissão. 

Fonte: elaboração própria a partir do IQ. 

Foi pedido aos inquiridos para apontar a principal fonte de rendimento do núcleo 

familiar nos últimos 12 meses. Se na PELE a percentagem maior era o trabalho 

remunerado, nos outros grupos era a reforma/pensão a ter um papel de destaque, devido 

provavelmente também à diferença de idade entre os grupos.  

A partir dos dados referidos a este indicador, individuou-se uma diferença 

substancial entre os grupos no que diz em respeito aos subsídios de proteção social 

 Situação na profissão 

 Grupos da PELE PELE Outros Total  

 AGE AURORAS EmComum Vitória Surdos 

 
Freq. Valid% 

within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Empregado/a  
com contrato 
regular a 
tempo 
indeterminado 

1 50,0%- 1 50,0%- 4 44,4%- 0 0,0%- 0 0,0%- 6 42,9%- 2 28,6%- 8 38,1%- 

Empregado/a 
com contrato 
regular a 
tempo certo 

1 50,0%- 1 50,0%- 1 11,1%- 0 0,0%- 0 0,0%- 3 21,4%- 0 0,0%- 3 14,3%- 

Empregado/a 
sem contrato 

0 0,0%- 0 0,0%- 3 33,3%- 1 100,0%- 0 0,0%- 4 28,6%- 0 0,0%- 4 19,0%- 

Trabalhador/a 
por conta 
própria (recibos 
verdes) 

0 0,0%- 0 0,0%- 0 0,0%- 0 0,0%- 0 0,0%- 0 0,0%- 4 57,1%- 4 19,0%- 

Trabalhador/a 
em empresa 

familiar  

0 0,0%- 0 0,0%- 1 11,1%- 0 0,0%- 1 100,0%- 1 7,1%- 1 14,3%- 2 9,5%- 

Total 2 9,5%- 2- 9,5%- 8- 38,1%- 1- 4,8%- 1 4,8%- 14 66,7%- 7- 33,3%- 21- 100,0%- 
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como fonte principal de rendimento. Neste sentido, nota-se a presença de percentagens 

diferentes entre os macro grupos, visíveis na tabela que segue.  

Tabela 24 – Caracterização dos participantes do MAPA: principal fonte de rendimento do núcleo 

familiar nos últimos 12 meses. 

 A principal fonte de rendimento do núcleo familiar nos últimos 12 meses 

 Grupo da PELE PELE Outros Total dos 

inquiridos  AGE AURORAS EmComum Vitória Surdos 

 
Freq. Valid% 

within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Trabalho 
remunerado 

3 60,0% 1 50,0% 10 52,6% 1 10,0% 1 50,0% 16 42,1% 7 30,4% 23 37,7% 

Reforma/ 
Pensão 

0 0,0% 0 0,0% 5 26,3% 2 20,0% 1 50,0% 8 21,1% 12 52,2% 20 32,8% 

Rendimento 

da 
propriedade 
ou empresa 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 4,3% 1 1,6% 

Subsídios 
de proteção 
social 

0 0,0% 1 50,0% 3 15,8% 4 40,0% 0 0,0% 8 21,1% 0 0,0% 8 13,1% 

Não sei (A 

cargo da 
família) 

2 40,0% 0 0,0% 1 5,3% 3 30,0% 0 0,0% 6 15,8% 2 8,7%1 8 13,1% 

Outra 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 4,3% 1 1,6% 

Total 5 8,2% 2 3,3% 19 31,1% 10 16,4% 2 3,3% 38 62,3% 23 37,7% 61 100,0% 

Fonte: elaboração própria a partir do IQ. 

Na altura da aplicação do IQ, o 21,1% do grupo PELE afirmou serem os 

subsídios de proteção social a entrada principal do núcleo, dado com percentagem nula 

nos outros grupos. Sobre este aspeto, conforme apontado na tabela 19, recorda-se que a 

percentagem de habitação social no grupo PELE era de 42,1%. Estes dados associados 

remetem e confirmam a existência de parcerias entre a associação e os serviços 

territoriais, incluindo nos grupos de teatro núcleos familiares e pessoas em cargo aos 

serviços sociais camarários229.  

A partir desta apresentação sociodemográfica, socioeconómica e 

socioprofissional dos participantes do MAPA evidencia-se, de forma geral, a existência 

de múltiplos grupos, mais ou menos homogéneos internamente, que interagiram e que 

perseguiram, mesmo com modalidades e intensidades diferentes, um objetivo comum: a 

criação coletiva e a apresentação pública de um espetáculo teatral. Encontraram-se 

representados grupos sociais diferentes sob múltiplas caraterísticas, conforme 

                                                             
229 Sobre isto, veja-se também o anexo 21, que apresenta as respostas relativas aos subsídios públicos 

recebidos pelos inquiridos. 
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apontaram os indicadores que foram trazidos até agora e isto comportou uma interação 

intra e intergrupal que atravessou meses de ensaios e 6 espetáculos públicos.  

A partir destas considerações, mostram-se em seguida alguns dados relativos à 

experiência teatral dos 61 inquiridos. No específico, tocaram-se temas ligados às 

motivações e frequências na participação, mas também às relações interpessoais a ela 

associada. 

 

4.3. Percursos de interseção de múltiplas experiências teatrais  

Antes de avançar para a análise das relações intergrupais que foi feita a partir 

das entrevistas e da observação participante, propõe-se uma descrição das relações dos 

participantes para com a PELE, antecipada pelas informações acerca da experiência 

teatral prévia dos inquiridos.  

No específico, a partir dos dados recolhidos sobre as experiências que os 

participantes dos projetos da PELE efetuaram antes de conhecer a associação, nota-se 

uma nula ou diminuta relação das pessoas para com o teatro enquanto atuantes, 

conforme pode ser observado na tabela seguinte.   

Tabela 25 – Caracterização dos participantes do MAPA: experiências teatrais prévias como atores. 

 Experiências teatrais prévias à participação dos projetos da Pele 

 Grupos da PELE PELE Outros Total dos 
inquiridos  AGE AURORAS EmComum Vitória Surdos 

 

Freq. Valid% 

within 
group 

Freq. Valid% 

within 
group 

Freq. Valid% 

within 
group 

Freq. Valid% 

within 
group 

Freq. Valid% 

within 
group 

Freq. Valid% 

within 
group 

Freq. Valid% 

within 
group 

Freq. Valid% 

within 
group 

Nenhuma 4 80,0% 0 0,0% 16 84,2% 6 60,0% 1 50,0% 27 71,1% 17 73,9% 44 72,1% 

Poucas 1 20,0% 2 100,0% 2 10,5% 3 30,0% 0 0,0% 8 21,1% 3 13,0% 11 18,0% 

Já fazia 
regularmente 
parte de um 
grupo amador 

0 0,0% 0  1 5,3% 1 10,0% 1 50,0% 3 7,9% 1 4,3% 4 6,6% 

Outro 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%0 2 8,7% 2 3,3% 

Total 5 8,2% 2 3,3% 19 31,1% 10 16,4% 2 3,3% 38 62,3% 23 37,7% 61 100,0% 

Fonte: elaboração própria a partir do IQ. 

Nota-se que em todos os grupos, da PELE e não, a maioria das pessoas não tinha 

tido nenhuma experiência na atuação teatral antes de participar aos projetos da PELE 

com percentagens que variam entre o 50,0% e o 84,2%. Única exceção o grupo Auroras, 

no qual ambas as inquiridas responderam ter tidos algumas experiências prévias. O 
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6,6% do total da amostra afirmou ter feito regularmente parte de um grupo amador de 

teatro antes de ter conhecido a PELE e participado em seus projetos. 

Associado a este dado que evidencia a relação das pessoas para com o teatro, 

remete-se também à frequência de ida a espetáculos teatrais na veste de públicos 

espetadores, conforme a tabela 26, apresentada a seguir. 

Tabela 26 – Caracterização dos participantes do MAPA: experiências teatrais prévias como espetadores. 

 Ir ao teatro como espetador antes de participar aos projetos da PELE 

 Grupos da PELE PELE Outros Total dos 
inquiridos  AGE AURORAS EmComum Vitória Surdos 

 
Freq. Valid% 

within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Nunca 1 20,0% 1 50,0% 7 36,8% 2 20,0% 0 0,0% 11 28,9% 1 4,3% 12 19,7% 

Raramente 1 20,0% 0 0,0% 7 36,8% 2 20,0% 0 0,0% 10 26,3% 5 21,7% 15 24,6% 

Às vezes 3 60,0% 1 50,0% 3 15,8% 4 40,0% 1 50,0% 12 31,6% 15 65,2% 27 44,3% 

Muitas vezes 0 0,0% 0 0,0% 2 10,5% 1 10,0% 1 50,0% 4 10,5% 1 4,3% 5 8,2% 

Habitualmente 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 10,0% 0 0,0% 1 2,6% 1 4,3% 2 3,3% 

Total 5 8,2% 2 3,3% 19 31,1% 10 16,4% 2 3,3% 38 62,3% 23 37,7% 61 100,0% 

Fonte: elaboração própria a partir do IQ. 

O que parece significativo evidenciar é a presença de uma percentagem 

relativamente alta (28,9%) em relação aos integrantes da PELE que nunca foram assistir 

uma peça teatral, contra o 4,3% dos outros grupos. De forma geral, prevalecem 

respostas que apontam para uma ida ao teatro não habitual e não frequente. 

A partir destes últimos dois indicadores, portanto, parece plausível afirmar que 

os participantes do projeto MAPA são, pela maioria, pessoas com poucas experiências 

teatrais, quer como atores, quer como espetadores, respondendo à prerrogativa da PELE 

de privilegiar o trabalho com pessoas que normalmente não acedem a este tipo de 

experiência, conforme visto no segundo capítulo, ao tratar da cultura organizativa da 

associação. 

Conforme já apontado, existe uma certa variedade na fidelização dos 

participantes com a associação, que pode ser notado pela permanência das pessoas nas 

atividades. Um dado que pode remeter à visão do envolvimento dos inquiridos do IQ ao 

longo do tempo é sugerido pelo ano de inicio da participação nos projetos teatrais da 
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PELE dos que encontravam-se no projeto MAPA no ano de 2015230. Na tabela que 

segue, nota-se que, entre as pessoas inquiridas, há quem começou a participar nos 

projetos da associação desde 2009, 6 anos antes à aplicação do inquérito, e quem 

começou no próprio ano de 2015. 

Tabela 27 – Caracterização dos participantes do MAPA: ano do primeiro contato com a PELE. 

 Ano em que começou a participar das atividades da PELE 

 Grupos da PELE PELE Outros Total dos 
inquiridos  AGE AURORAS EmComum Vitória Surdos 

 
Freq. Valid% 

within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

2009 1 20,0% 1 50,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 50,0% 3 7,9% 0 0,0% 3 4,9% 

2010 1 20,0% 1 50,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 50,0% 3 7,9% 0 0,0% 3 4,9% 

2011 1 20,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 10,0% 0 0,0% 2 5,3% 0 0,0% 2 3,3% 

2012 1 20,0% 0 0,0% 14 73,7% 8 80,0% 0 0,0% 23 88,5% 3 11,5% 26 42,6% 

2013 0 0,0% 0 0,0% 2 10,5% 1 10,0% 0 0,0% 3 7,9% 0 0,0% 3 4,9% 

2014 1 20,0% 0 0,0% 3 15,8% 0 0,0% 0 0,0% 4 10,5% 18 78,3% 22 36,1% 

2015 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 8,7% 2 3,3% 

Total 5 8,2% 2 3,3% 19 31,1% 10 16,4% 2 3,3% 38 62,3% 23 37,7% 61 100,0% 

Fonte: elaboração própria a partir do IQ. 

Dentro do grupo PELE, o 21,1% iniciou antes de 2012, ano em que ocorre uma 

grande chegada de pessoas novas, referente sobretudo aos grupos EmComum e Vitória. 

Parece, portanto, o ano de criação e/ou consolidação dos projetos de TC da associação, 

os mais consistentes a nível de números de participantes no projeto MAPA. A maior 

consistência numérica dos grupos de TC pode ser considerada definida também pelas 

metodologias de trabalho específicas.  

Entre 2013 e 2014 nota-se a entrada de mais um 18,4% de participantes no grupo 

PELE, estabilizando sua formação antes de 2015, ano em que não foram registrados 

novos acessos nos 5 grupos mais estáveis. Portanto, os dados sugerem que os inquiridos 

do grupo PELE participaram todos em, pelo menos, 12 meses do projeto e que a maioria 

segue a associação há mais de dois anos, sendo o 2012 central para a formação do grupo 

que constituiu o MAPA. 

Por outro lado, nota-se que o 11,5% dos componentes inquiridos dos grupos 

convidados participaram pela primeira vez em 2012, mas que a larga maioria, o 87,0% 

                                                             
230 Conforme já apontado no primeiro capítulo, o IQ foi aplicado presencialmente, via telefone ou via e-

mail, ao longo dos meses de setembro, outubro e novembro de 2015. 
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entrou na PELE ao longo de 2014 e 2015. Conforme já apontado, sabe-se que os grupos 

foram convidados pela associação com o objetivo de integrar e acompanhar os ensaios e 

as apresentações do MAPA após uma primeira fase de criação coletiva do projeto e este 

dado confirma este andamento. Existe também uma diferença evidente da fidelização 

com a PELE entre os dois macro-grupos. 

Em continuação com este aspecto, nota-se como o MAPA, para a maioria dos 

inquiridos do grupo PELE, não representou o primeiro espetáculo em que atuaram. 

Dado ainda mais significativo ao considerar que, antes da participação teatral com a 

associação, a maioria declarou não ter tido nenhuma experiência de atuação. Se, por um 

lado, as experiências teatrais prévias à participação dos projetos da PELE eram nulas 

para o 71,1% dos integrantes dos 5 grupos (ver tabela 25), por outro lado, o 92,1% deles 

declarou ter participado noutros projetos da associação antes de atuar no espetáculo 

MAPA, conforme pode ser visualizado na tabela seguinte. 

Tabela 28– Participação na PELE: o MAPA como primeira atuação teatral. 

 O Mapa como primeira experiência de atuação 

 Grupos da PELE PELE Outros Total dos 

inquiridos  AGE AURORAS EmComum Vitória Surdos 

 
Freq. Valid% 

within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Sim, foi a 1ª 
experiência 

1 20,0% 0 0,0% 2 10,5% 0 0,0% 0 0,0% 3 7,9% 15 65,2% 18 29,5% 

Não 4 80,0% 2 100,0% 17 89,5% 10 100,0% 2 100,0% 35 92,1% 8 34,8% 43 70,5% 

Total 5 8,2% 2 3,3% 19 31,1% 10 16,4% 2 3,3% 38 62,3% 23 37,7% 61 100,0% 

Fonte: elaboração própria a partir do IQ. 

Acerca do MAPA enquanto primeira experiência de apresentação teatral, existe 

uma diferença substancial entre as percentagens internas aos grupos da PELE e às 

pessoas convidadas para o espetáculo. Se por um lado, dentro dos 5 grupos PELE, 

podem quase ser considerados residuais os casos em que o espetáculo MAPA se 

enquadra como primeira experiência de atuação (o 7,9%), por outro lado, a maioria das 

pessoas que não pertencem aos grupos da associação nunca tinha subido ao palco para 

atuar numa representação teatral pública (o 65,2%). 

Conforme informação recolhida por meio do IQ, as participações dos inquiridos 

para além do MAPA compreendeu entre uma e 5 outras experiências teatrais noutros 
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projetos da PELE. Os grupos que contaram mais participações em múltiplos projetos 

foram o AGE, a Vitória e Auroras. O EmComum foi o grupo em que encontrou-se a 

maior percentagem de pessoas que com o MAPA efetuou sua segunda experiência com 

a PELE. Nota-se também a participação de integrantes dos outros grupos em projetos 

anteriores ao MAPA, é o caso de 6 integrantes do Coro Sénior da Fundação Manuel 

António da Mota, e num projeto sucessivo ao MAPA231, no específico, os Passeios ao 

Pôr do Sol, com destaque do Coro Sénior da Fundação Manuel António da Mota e da 

Orquestra Comunitária de Lordelo do Ouro.  

No total, foram mencionados 16 projetos da associação232 para além do MAPA 

em que os inquiridos afirmaram ter atuado, mostrando a variedade de trajetórias 

pessoais feitas pelos participantes dentro da PELE, por tipologia de projetos seguidos e 

por quantidade de participações efetuadas. 

Na tabela 29 são apontadas as formas de chegada dos participantes até a PELE. 

No grupo PELE as três principais modalidades de conhecimento da associação e de suas 

atividades se deram a partir de amigos (21,1%), familiares (23,7%) e serviços sociais 

dos territórios (26,3%). Sobre isto, nota-se a presença de múltiplos componentes dos 

mesmos núcleos familiares nos grupos233. Acerca dos outros grupos convidados, as 

pessoas ficaram a conhecer a associação por convite que receberam da mesma (26,1%), 

através  de outras associações em que já estavam inseridos (30,4%) ou por meio de 

amigos (30,4%).   

 

                                                             
231 Neste sentido, notou se também a participação de um grupo de acerca de 10 individuos enquanto 

espetadores e colaboradores nos festivais MEXE observados, advindos do Coro Sénior da Fundação 

Manuel António da Mota e da Orquestra Comunitária de Lordelo do Ouro. 

232 No específico, em ordem de percentagem decrescente conforme a frequência da resposta, os 16 

projetos mencionados foram: Passeios ao Pôr do Sol, Peregrinações, Povoar, Siga a Rusga, Nós, Aurora, 

Espelho, Procura-se Futuro, Quase Nada, Eram Umas Quantas Vezes, Mais Não Posso!!, Meto a Colher, 

O Que é Que Tu Queres Mais?, Agosto Azul, Tam…o Caminho do Rio, Hoje é Dia de Festa!. Sobre a 
especificidade e a colocação dos projetos na trajetória da associação, remete-se para o primeiro capítulo, 

para a tabela 5 e para os anexos 4 e 5. 

233 Ao longo das observações, foram individuados mais componentes pertencentes ao mesmo núcleo, que 

se referiam a pelo menos 3 núcleos familiares do EmComum, 2 da Vitória, 1 do AGE, e 1 núcleo 

representado por 2 componentes dos quais um participava no AGE e outro no Auroras. 
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Tabela 29 – Participação na PELE: modalidade de chegada. 

 Como os participantes conheceram a Pele 

 Grupos da PELE PELE Outros Total dos 
inquiridos  AGE AURORAS EmComum Vitória Surdos 

 
Freq. Valid% 

within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Escola 2 40,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 5,3% 0 0,0% 2 3,3% 

Amigos 1 20,0% 0 0,0% 2 10,5% 3 30,0% 2 100,0% 8 21,1% 7 30,4% 15 24,6% 

Familiar 2 40,0% 0 0,0% 3 15,8% 4 40,0% 0 0,0% 9 23,7% 2 8,7% 11 18,0% 

Panfleto 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 10,0% 0 0,0% 1 2,6% 1 4,3% 2 3,3% 

Meio de 
comunicação 

0 0,0% 0 0,0% 1 5,3% 0 0,0% 0 0,0% 1 2,6% 0 0,0% 1 1,6% 

Espetáculo  0 0,0% 0 0,0% 2 10,5% 1 10,0% 0 0,0% 3 7,9% 0 0,0% 3 4,9% 

Associação foi 
ter com ele/a 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 10,0% 0 0,0% 1 2,6% 6 26,1% 7 11,5% 

Outra 
associação 

0 0,0% 0 0,0% 3 15,8% 0 0,0% 0 0,0% 3 7,9% 7 30,4% 10 16,4% 

Serviços 
Sociais 

0 0,0% 2 100,0% 8 42,1% 0 0,0% 0 0,0% 10 26,3% 0 0,0% 10 16,4% 

Total 5 8,2% 2 3,3% 19 31,1% 10 16,4% 2 3,3% 38 62,3% 23 37,7% 61 100,0% 

Fonte: elaboração própria a partir do IQ. 

Distinguindo entre os 5 grupos da PELE, nota-se uma forte presença de contato 

via familiares nos grupos AGE, Vitória e EmComum, através dos serviços sociais nos 

grupos Auroras (100,0%) e EmComum (42,1%) e por meio de amigos nos grupos 

Surdos, Vitória, AGE e EmComum. Nota-se também a presença da escola como trâmite 

pelo 40% do grupo AGE. 

Em relação às motivações iniciais que levaram os inquiridos a participar nos 

projetos da PELE, foram propostas no IQ algumas opções, determinadas ao longo da 

primeira fase de aproximação e observação da associação. Foi pedido para apontar o 

quanto o indicador sugerido foi mais ou menos influente para a escolha pessoal de 

entrar nos projetos teatrais, dando a possibilidade de escolher entre um mínimo de 1 

(pouco determinante) e um máximo de 5 (muito determinante)234.  

Nota-se que a vontade de fazer uma experiência nova, o convívio com pessoas 

novas (estreitar novos laços) e o convívio com pessoas já conhecidas foram as 

motivações iniciais maioritariamente apontadas como muito determinantes para 

começar a participar nos projetos, alcançando valores médios entre 3,91 e 4,43 (sobre 

um máximo de 5 e um mínimo de 1). Por outro lado, as convicções políticas pessoais e 

a disponibilidade de tempo livre foram consideradas as questões menos determinantes 

                                                             
234 Veja-se a pergunta 22 do IQ. Para uma visão completa dos valores médios para cada item, remete-se 

para o anexo 22. 
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entre as propostas sugeridas, únicas duas opções que obtiveram resultados inferiores a 3 

(valores médios de 2,21 e 2,67 respetivamente).  

A escolha da participação ligada a motivações políticas obteve percentagens 

diferentes entre os grupos, por um máximo de 3,7 do grupo Vitória e valores iguais ou 

pouco superiores a 1 nos grupos AGE, Auroras, Surdos e Outros, sugerindo uma 

possível maior presença de motivações explicitamente politizadas nos grupos de TC. 

A vontade de aprender a atuar como ator alcançou um valor médio de 3,39 e 

sublinham-se valores diferentes entre os grupos. Passando por um mínimo de 2,5 e 2,69 

nos grupos Auroras e Outros, este item alcançou o 3,73 no EmComum, o 3,9 na Vitória 

o 4 no AGE e o 5 no grupo dos Surdos. 

Valores positivos também foram alcançados pelo item relacionado com a 

vontade pessoal de transmitir conhecimento e do teatro ser um momento propício para 

isto (média de 3,55) e da escolha de participar aos projetos teatrais enquanto momentos 

de afastamento dos problemas quotidianos (média de 3,27). 

Parece pertinente afirmar, portanto, que a novidade e o interesse para 

experimentar algo que se desconhece de antemão e as relações interpessoais com 

pessoas novas ou já conhecidas foram elementos que estimularam o interesse inicial das 

pessoas perante as propostas teatrais da PELE. 

Ao olhar para o andamento da participação dos inquiridos no projeto MAPA, 

existe uma diferença entre a assiduidade nas apresentações dos que participam nos 

grupos de teatro e os que não. Conforme evidenciado na tabela seguinte, apesar de já ter 

sido evidenciada uma certa flutuação dos participantes, o 68,9% dos inquiridos afirmou 

ter estado presente em todas as 6 apresentações públicas. Esta percentagem varia entre 

os grupos e, no específico, nota-se a diferença entre o 78,6% interno à PELE e o 39,1% 

dos outros grupos. 
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Tabela 30 – Participação na PELE: assiduidade nas apresentações públicas do MAPA. 

 Número de presenças nos espetáculos do MAPA 

 Grupos da PELE PELE Outros Total dos 
inquiridos  AGE AURORAS EmComum Vitória Surdos 

 
Freq. Valid% 

within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

3 0 0,0% 0 0,0% 2 10,5% 0 0,0% 0 0,0% 2 5,3% 5 21,7% 7 11,5% 

4 0 0,0% 0 0,0% 1 5,3% 0 0,0% 0 0,0% 1 2,6% 3 13,0% 4 6,6% 

5 0 0,0% 0 0,0% 1 5,3% 0 0,0% 1 50,0% 2 5,3% 6 26,1% 8 13,1% 

6 5 100,0% 2 100,0% 15 78,9% 10 100,0% 1 50,0% 33 78,6% 9 39,1% 42 68,9% 

Total 5 8,2% 2 3,3% 19 31,1% 10 16,4% 2 3,3% 38 62,3% 23 37,7% 61 100,0% 

Fonte: elaboração própria a partir do IQ. 

Ao longo dos meses do projeto, notou-se também a organização de eventos 

paralelos, como debates públicos de apresentação do projeto MAPA235, da apresentação 

do livro Arte e Comunidade promovido pela associação (Cruz, 2015), da apresentação 

do livro Mapa-O jogo da cartografia: desenho em palavras, sobre o processo de criação 

do MAPA (Cruz et al., 2015) e de lançamento e visão do documentário sobre o projeto 

com título Cidadãos de Corpo Inteiro (Poção, 2015)236. 

Os participantes atores do projeto foram convidados e notou-se a presença de 

muitos deles em múltiplas situações públicas. Neste sentido, foi perguntado aos 

inquiridos se tinham presenciado ou não alguns destes momentos. De forma geral, mais 

da metade (55,7%) dos inquiridos afirmou ter presenciado pelo menos um deles. 

Tabela 31 – Participação na PELE: assiduidade nos eventos de apresentação pública do MAPA. 

   Participação em eventos públicos de apresentação do Mapa 

 Grupos da PELE PELE Outros Total dos 

inquiridos  AGE AURORAS EmComum Vitória Surdos 

 
Freq. Valid% 

within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Sim 5 100,0% 1 50,0% 11 57,9% 7 70,0% 1 50,0% 25 65,8% 9 39,1% 34 55,7% 

Não 0  1 50,0% 8 42,1% 3 30,0% 1 50,0% 13 34,2% 14 60,9% 27 44,3% 

Total 5 8,2% 2 3,3% 19 31,1% 10 16,4% 2 3,3% 38 62,3% 23 37,7% 61 100,0% 

Fonte: elaboração própria a partir do IQ. 

                                                             
235 Trata-se de momentos públicos de apresentação e debate acerca do projeto que concretizaram-se na 

conversa MAPA_CIDADE de 16 de Abril de 2014, coproduzida pela PELE, pelo serviço educativo da 

Casa da Música e pelo TNSJ e da participação da PELE no seminário da Faculdade de Psicologia e de 
Ciências da Educação da Universidade do Porto com título Metodologias não convencionais em 7 de 

Novembro de 2014 e no encontro coffeTalk: O teatro na realidade de 20 de Novembro 2014 no Bar 

Moustache. 

236 Para uma visão diacrónica dos momentos mencionados, veja-se também a tabela com o resumo 

sistematizado das principais observações efetuadas (anexo 14). 
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Nota-se uma diferença significativa entre os componentes do macro-grupo PELE 

e os outros na participação nestes momentos de debate e apresentação pública paralelas 

ao espetáculo MAPA. Se no grupo PELE o 65,8% dos inquiridos afirmou ter ido a pelo 

menos um destes momentos, esta percentagem é de 39,1% nos outros grupos.   

Foi pedido também aos inquiridos de responder se a experiência teatral do 

MAPA tinha de alguma forma modificado suas relações para com o teatro. Neste 

sentido, na tabela que segue, pode ser observado como o 70,5% afirmou ter ocorrido 

uma mudança na relação individual para com o teatro, valor que aumenta até o 81,6% 

ao considerar o grupo PELE. Nos outros grupos, uma mudança é percebida pelo 52,2% 

dos inquiridos. 

Tabela 32 – Participação na PELE: mudança na relação pessoal para com o teatro. 

 Mudança relação para com o teatro através da experiência do MAPA 

 Grupos da PELE PELE Outros Total dos 

inquiridos  AGE AURORAS EmComum Vitória Surdos 

 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Sim 5 100,0% 1 50,0% 14 73,7% 10 100,0% 1 50,0% 31 81,6% 12 52,2% 43 70,5% 

Não 0 0,0% 1 50,0% 5 26,3% 0 0,0% 1 50,0% 7 18,4% 11 47,8% 18 29,5% 

Total 5 8,2% 2 3,3% 19 31,1% 10 16,4% 2 3,3% 38 62,3% 23 37,7% 61 100,0% 

Fonte: elaboração própria a partir do IQ. 

Para aprofundar este dado, no IQ foi reservado o espaço para uma breve resposta 

aberta, com objetivo de conhecer quais foram as principais questões que levaram os 

inquiridos a afirmar a (não) existência de uma mudança pessoal em relação ao teatro 

decorrente da experiência no MAPA. 

 Para a análise das respostas abertas foi feita a transcrição completa das mesmas 

e a organização num único documento, para poder proceder à análise horizontal das 

mesmas e efetuar o processo de categorização. Para uma exemplificação das categorias 

trazem-se alguns trechos das respostas no corpo do texto, mas para uma visão completa 

das mesmas, remete-se para a transcrição das 61 respostas que encontra-se no anexo 23. 

O resumo esquematizado das categorias pode ser observado na tabela seguinte. 
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Tabela 33 – Participação na PELE: categorias que surgiram acerca da mudança na relação pessoal 

para com o teatro através do MAPA. 

1 – A RELAÇÃO PESSOAL PARA COM O TEATRO NÃO 
MUDOU 

 

2 – O MAPA CONFIRMOU A REALAÇÃO PESSOAL PARA 
COM O TEATRO 

 

3 – OBTEVE CONHECIMENTO (MAIOR) DO QUE É TEATRO 
(COMUNITÁRIO) 

 

4 – MAIOR VALORIZAÇÃO DO TEATRO  

5 – PROMOVEU REFLEXÕES SOBRE O PAPEL DO TEATRO – A força comunicativa do teatro 

– O teatro como forma de intervenção  

– O teatro para todos  

– O teatro como espaço de liberdade e saída da 

realidade 

– O teatro como momento prazeroso 

6 – EXTENDEU-SE A OUTRAS ESFERAS  –  O teatro como aprendizagem pessoal 

– O teatro como experiência motivadora para 
novas aberturas e para mudanças pessoais 

Fonte: elaboração própria a partir do IQ. 

A partir deste primeiro pequeno espaço de reflexão sobre a mudança pessoal 

percebida em relação para com o teatro, notou-se que os que afirmaram a não variação 

evidenciaram aspetos negativos como o cansaço associado à experiência237 ou a 

confirmação de algo de que já se tinha conhecimento. Neste sentido, notam-se também 

respostas que evidenciam o confirmar experiências anteriores com a PELE, como 

apontado no trecho que segue: “Foi uma experiência gratificante e vou continuar, mas a 

minha relação com o teatro não mudou, pois já tinha feito outra experiência, o Povoar” 

(IQ número 5). 

A terceira e a quarta, categorias que surgiram a partir das respostas abertas, 

apontam para o MAPA como momento de conhecimento de algo novo, de aproximação 

ao TC, de compreensão dos bastidores do teatro e, como consequência, de maior 

valorização da arte teatral e do trabalho nele assente:  

Não tinha noção do que era o Teatro Comunitário. A minha visão do teatro 

mudou muito porque passou do teatro tradicional para o comunitário. (IQ 

número 4);  

                                                             
237 “A idade e os problemas pessoais não permitem a continuação. É muito cansativo.” (IQ número 41); 

“Mudou pouco. Foi muito difícil e cansativo para mim e tive dificuldades de deslocação.” (IQ número 

52). 
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Começo a perceber melhor como as coisas funcionam. Percebo mais a 

linguagem. (IQ número 28);  

Conheci o interior do teatro, como é feito e quanto custa fazer um trabalho que 

vale. (IQ número 44);  

O teatro Comunitário é muito interessante e damos mais valor às pessoas que 

trabalham no teatro. (IQ número 45); 

Entendo mais o meio artístico e as suas dificuldades: para mim foi uma 

experiência muito enriquecedora. (IQ número 55). 

A quinta categoria, dentro da qual foram individuadas 5 especificações internas, 

remete para as observações que apontam um processo pessoal reflexivo sobre o papel 

político e social do teatro. O desconstruir algumas categorias pré-construídas, colocando 

em discussão visões pessoais acerca do teatro, da arte e, principalmente, sobre a 

possibilidade de poder atuar e participar neste tipo de atividades, aponta para a 

experiência do MAPA, e com a PELE em geral, como atividade propulsora para 

legitimar a aproximação e apropriação desta arte que os inquiridos afirmaram não ter 

anteriormente:  

Aprendi muito mais sobre o teatro, política, cidadania e descobri que ao fazer 

teatro podemos mostrar muito ao público. (IQ número 38); 

Vejo o teatro como uma forma mais dinâmica e também mais pessoal de 

transmitir uma mensagem, sobretudo no caso do teatro comunitário. E também 

uma forma de intervenção na sociedade. (IQ número 57);  

Porque me fez inteirar sobre a importância do teatro, do instrumento poderoso de 

comunicação que é, além do verbal.” (IQ número 25);  

Mudou para melhor. Percebi melhor o que o teatro consegue fazer, o impacto 

que consegue provocar. (IQ número 31);  

Esta experiência fez-me perceber a força e o poder que o teatro comunitário tem, 

que é dar voz àqueles que muitas vezes não a tem. (IQ número 40);  

Porque descobri que o teatro não é só por profissionais. (IQ número 26);  

Comecei a gostar do teatro e sinto que é mais uma arte  a qual eu pertenço. (IQ 

número 16); 

O teatro para mim ficou mais intimo, algo mais próximo e pessoal. (IQ número 

29); 

Sendo de natureza introvertida permitiu-me alguma desinibição, no contexto 

pessoal. Comecei a acreditar que, embora não possuindo formação ou 

experiência, sou capaz de produzir algo que me transmitiu uma maior vontade de 

participar na vida e em actividades comunitárias por forma a estreitar laços de 

amizade, cooperação e transmitir conhecimento da minha larga experiência de 

vida, sentindo-me uma pessoa melhor e ser útil à sociedade. (IQ número 33). 
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Este último trecho citado acima remete também para outras questões que 

surgiram a partir destas breves respostas abertas, muito participadas. São elas às que 

associaram a experiência teatral do MAPA com mudanças e aprendizagens pessoais. 

Em diversos relatos foi sublinhado como a participação no projeto impulsionou 

mudanças que alcançaram níveis que extravasaram a relação para com o teatro e que 

estenderam-se a outras esferas (pessoais). Estas observações constituíram e integraram a 

sexta categoria apontada na tabela 33:  

Deu-me esperança. Fez-me chegar noutras coisas que não pensava. Antes estava 

parada. (IQ número 6); 

Apercebi-me de mais contextos do que não sabia. (IQ número 11); 

Ganhei mais abertura, autoconfiança e mais convívio. Comecei a ver a vida de 

outro prisma. (IQ número 17); 

Tornei-me uma pessoa mais aberta e conhecedora. (IQ número 18); 

Mudou a minha mentalidade, a minha forma de ser e estar com as pessoas. (IQ 

número 8); 

Fez me ser uma pessoa mais sociável. (IQ número 9); 

Mudou a minha maneira de ser. Me ajudou a ver o mundo e a encarar os 

problemas de outra maneira. (IQ número 12); 

Trouxe-me recordações da minha infância que estavam adormecidas e mostrou-

me a minha parte politiqueira. (IQ número 7). 

Conforme pode ser apreendido também do guião das entrevistas efetuadas, estas 

questões foram aprofundadas numa fase sucessiva da investigação e remete-se para o 

sexto capítulo. O que o IQ de antemão pôde proporcionar foi a visão da multiplicidade e 

da variedade interna de significados pessoais que foram dados à experiência teatral e a 

diferença de motivações e percepções de mudanças pessoais percebidas. 

Para concluir, lembra-se que o IQ também foi um fator importante de 

conhecimento mútuo entre o investigador e as pessoas que constituiram a amostra. Na 

ocasião o investigador apresentou-se novamente, em muitos casos de forma individual, 

para as pessoas e explicitou a natureza e os objetivos da investigação. Foi também um 

momento de levantamento dos contatos e da disponibilidade dos inquiridos em 

participar em sucessivas entrevistas presenciais, mais aprofundadas e gravadas em 

suporte áudio, conforme apontado também numa nota de reflexão metodológica do DC:  



 

229 

A intenção é procurar alcançar a maioria das pessoas participantes através dos 

IQ e aprofundar algumas temáticas por meio das entrevistas. As pessoas 

entrevistadas serão escolhidas conforme a disponibilidade delas e, 

possivelmente, procurando ter um elevado grau de diferenciação entre elas: 

género/ idade/ grupo ao qual pertencem/ tempo de permanência nos projetos/ 

zona de residência. Após a aplicação do IQ pode ser feito um pedido para 

voluntários e, caso não se apresentem suficientes pessoas, pedir explicitamente a 

participação individual. Para este propósito, pode fazer sentido pedir um contato 

no mesmo IQ (e mail ou telefone), caso a pessoa queira colaborar na entrevista, 

a ser desenvolvida num segundo momento. (NDC; 19/02/2015).  

Neste sentido, foi reservado um espaço final na última folha do IQ para 

confirmar a disponibilidade em efetuar uma entrevista semi-diretiva, onde pediu-se um 

número telefónico ou um endereço e-mail para contato. 

Tabela 34– Disponibilidade para efetuar a entrevista. 

 Disponibilidade a efetuar uma entrevista 

 Grupos da PELE PELE Outros Total dos 

inquiridos  AGE AURORAS EmComum Vitória Surdos 

 
Freq. Valid% 

within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Sim 5 100,0% 2 100,0% 18 94,7% 9 90,0% 2 100,0% 36 94,7% 15 65,2% 51 83,6% 

Não (não 
responde) 

0 0,0% 0 0,0% 1 5,3% 1 10,0% 0 0,0% 2 5,3% 8 34,8% 10 16,4% 

Total 5 8,2% 2 3,3% 19 31,1% 10 16,4% 2 3,3% 38 62,3% 23 37,7% 61 100,0% 

Fonte: elaboração própria a partir do IQ. 

A maioria dos inquiridos (83,6%) explicitou sua disponibilidade para efetuar 

uma entrevista numa fase sucessiva. Dentro do grupo PELE, esta percentagem alcançou 

o 94,7% dos inquiridos. 

 

4.4. As relações intergrupais: algumas considerações que apresentam 

dinâmicas de grupo(s) 

O MAPA foi quando começamos a estar uns com os outros, porque éramos grupos 
diferentes. Agora já é muito normal, por isso até que estou a tentar lembrar desde o 

início. Mas antes nós não conhecíamo-nos. Antes tínhamos rotinas diferentes, coisas 

diferentes, cada grupo trabalhava de maneira diferente e então tivemos que aprender a 

trabalhar todos juntos. Aceitar as várias opiniões. (Entrevista Atriz Participante 12) 
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Conforme foi referido ao longo desta primeira parte do quarto capítulo, no 

projeto teatral MAPA interagiam indivíduos, dos quais foi proposta aqui uma breve 

caracterização, estando eles em interação e inseridos, ou não, em diferentes grupos.  

Para integrar o esforço descritivo acerca dos participantes dos projetos da PELE, 

no trabalho de campo foi dada atenção específica às relações interpessoais e intergrupais 

que era possível observar ao longo dos ensaios e nos encontros coletivos, como os já 

mencionados momentos de apresentação pública dos projetos. Neste sentido, tornou-se 

central a observação de momentos múltiplos, dos mais institucionais e formais aos mais 

lúdicos, que não tinham objetivos de trabalho e que não contavam com a presença de 

públicos. 

Nos momentos de apresentação formal do projeto MAPA, em linha com as 

respostas apresentadas nas tabelas 30 e 31, foi possível observar uma elevada presença 

das pessoas envolvidas na experiência teatral. A presença dos participantes atores dos 

projetos da PELE em conferências, debates públicos e outros espetáculos em que não 

atuavam como atores, foi verificada em múltiplas situações, conforme apontam os 

exemplos de trechos de relatos de DC apresentados em seguida e que dizem respeito à 

descrição de públicos observados nos encontros: 

Convergiram no local de concentração do evento acerca de 30/40 pessoas, entre 

as quais reconheci diversos atores do MAPA (uns 10). (NDC: Ensaio aberto dos 

Passeios ao Pôr do Sol; 28/03/2015);  

Os públicos no autocarro 400 eram principalmente pessoas convidadas 

(vereador, fotógrafos, jornalistas, atores, oradores convidados na apresentação 

no teatro Rivoli), atores do MAPA (uns15-20), equipa da PELE (---  --, -----------

---. -------, ------ e ---------) e passageiros do autocarro. […] Muitos outros atores 

do MAPA chegaram diretamente no teatro Rivoli. A participação dos atores do 

MAPA foi elevada e também estavam presentes muitas pessoas dos grupos 

convidados (coros). A sala do Rivoli estava cheia. […] Foi difícil contabilizar de 

forma exata os presentes, mas de uma forma sumária se pode afirmar que eram 

acerca de 30-40 no autocarro e acerca de 200 no teatro. No Rivoli tinha acerca 

de 50 atores do MAPA, ou até mais. (NDC: Lançamento do livro Arte e 

Comunidade; 19/06/2015);  

Estavam presentes alguns participantes do projeto MAPA, acerca de 10, os 

participantes da PELE que tiveram um papel ativo no projeto Ecoar (-------, ------

--, -------) e os fundadores da PELE. Identifiquei 5 técnicos dos EP que estavam 

presentes ao longo dos momentos de reflexão do Ecoar (fóruns) e outras pessoas 
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mais próximas à PELE, que já encontrei noutras ocasiões (--------, -------------, --

-------- e -----------------), além de outras pessoas que não consegui identificar. 

(NDC: Ciclo Arte e Cidadania. estreia do documentário "Olhar para cima - Arte 

em contexto prisional"; 31/03/2016). 

A estruturação mais rígida destes encontros, porém, não proporcionava a 

observação das interações espontâneas a não ser na forma de interações breves. Mesmo 

ao longo dos ensaios do projeto MAPA, as observações mais interessantes sob estes 

aspetos contemplaram os breves momentos de maior informalidade no início e fim dos 

encontros:  

As pessoas, ao se encontrarem se cumprimentaram de forma bem animada, 

alguns se abraçando. Entre elas falaram do clima do Porto, do calor dos últimos 

dias, do bronzeamento da pele com os primeiros dias de sol forte.  (NDC, 

26/05/2015);  

Foi estabelecido que quem quiser conversar e trocar ideias com outras pessoas 

pode chegar meia hora mais cedo do início dos ensaios. Os ensaios exigem 

muita concentração por parte de todos e fica difícil qualquer interação mais 

“espontânea” que não seja direcionada ao treino da peça. Isso mostra também o 

trabalho sistemático e profissional que está por trás dos espetáculos e que exige 

comprometimento e seriedade por parte de todos. (NDC, 18/05/2015).  

Foi muito interessante o momento inicial do encontro, antes do começo do 

ensaio, pois as pessoas começaram a chegar já por volta das 20h15. Quando 

entrei no bar da Casa da Música, às 20h20, tinha já um grupo de 8 pessoas 

tomando café e, sentados noutra mesa, os Surdos (3), revisando o texto junto à --

----    -   --- e à tradutora (5 pessoas no total). Portanto, como foi pedido para 

todos chegarem com uma certa antecipação, se criou um momento de conversas 

espontâneas no qual conversei um pouco mais com a --    ----, com a qual troquei 

contato, e que se disponibilizou para me mostrar Lordelo do Ouro e o parque no 

qual fizeram o Povoar. Combinamos para ir visitar o espaço junto, depois do 

espetáculo em Lisboa. Conheci também a --------------- e o --------------. O --------

-- me disse que começou a cantar quando tinha 8 anos, altura em que vivia em 

Lisboa, mas que tinha deixado há muito tempo e tinha voltado com a PELE. 

Sublinhou ter-se já apresentado em diversos lugares. […] Sentei numa mesa com 

um grupo de 5 pessoas. A --------- perguntou para uma senhora sobre suas 

condições físicas. Conversaram sobre questões pessoais como saúde e família e 

o diálogo abriu-se a outros presentes, dando início a uma breve conversa sobre 

filhos e parentes no exterior. A ----------------- falou da filha dela que viveu na 

Suíça e que já regressou, a ----------- do neto em França. Após uns 15 minutos 

subimos no andar de cima onde ocorreu o ensaio. (NDC: 03/06/2015). 
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Conforme evidenciam os trechos do DC acima reportados ao longo dos ensaios a 

maioria do tempo estava reservado para o trabalho de grupo e os momentos de interação 

mais “livre” ou “espontânea” concentrava-se na hora de chegada e de saída das 

pessoas238. Por outro lado, a observação dos ensaios ajudou na compreensão das 

dinâmicas do trabalho de criação artística e constituiu um papel central para a 

aproximação às metodologias artísticas e às pessoas: “Os ensaios estão se tornando 

muito importantes também para poder identificar sempre mais as pessoas, conhecer os 

nomes e entender, inclusive, as relações que existem entre elas.” (NDC, 18/05/2015). 

O interesse em apresentar as dinâmicas de interação observáveis partiu do 

pressuposto de que o trabalho teatral desenvolvido pela PELE promove o contato 

interpessoal de grupos heterogéneos, questão que já surgiu ao longo destas páginas e 

que remete aos impactos relacionados com usos sociais e políticos das artes e que será 

aprofundado no sexto capítulo. Neste sentido, no IQ proposto aos participantes do 

MAPA, foi perguntado se os encontros entre eles aconteciam exclusivamente no âmbito 

dos ensaios e apresentações teatrais, ou se existia uma extensão das relações 

interpessoais para além do trabalho de grupo próprio da comunidade de prática 

(Wenger, 2006) teatral.  

Conforme pode ser observado na tabela que segue, o 23,0% dos inquiridos 

declarou nunca ter saído com os outros participantes dos grupos a não ser em contextos 

promovidos pela própria PELE. A percentagem possui uma discreta diferença entre os 

grupos da PELE e os outros, se no segundo macro-grupo quase o 40% afirmou nunca 

ter saído com os colegas, entre os participantes dos 5 grupos PELE tratou-se somente do 

13,2%. 

 

 

 

                                                             
238 Note-se que o investigador começou a presenciar os ensaios do projeto MAPA em uma fase final do 

mesmo, quando a pressão e concentração eram em seu ápice, tendo que responder a copromissos de 

apresentações públicas no curto prazo. Não foram observados, portanto, os ensaios do MAPA mais 

abertos ao debate e à criação coletiva. 
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Tabela 35 – Participação na PELE: saída com colegas. 

Fonte: elaboração própria a partir do IQ. 

Este dado foi triangulado com as outras técnicas efetuadas239 e será retomado 

também no sexto capítulo a partir da análise das categorias que surgiram com a análise 

das entrevistas. 

Conforme já evidenciado, no projeto MAPA foram diversos os grupos que 

interagiram e as pessoas, com frequência, aproximaram-se a partir de contextos 

(artísticos, territoriais, sociais) diferentes. Neste sentido, a observação de momentos 

mais informais trouxe interessantes questões acerca do trabalho de grupo e das 

interações interpessoais entrelaçadas.  

Sublinha-se aqui também a importância fundamental da constância da presença 

do investigador no campo para este objetivo. Conforme já apontado num espaço 

reflexivo in progress acerca do trabalho de campo etnográfico (Serafino, 2017), 

sublinha-se a imprescindibilidade de observações continuadas no tempo, que não se 

limitem a períodos breves, mas que tenham uma duração suficientemente prolongada 

para compreender multidimensionalmente o objeto em estudo. 

Após pouco mais de um ano de observação240, encontrou-se um momento 

particularmente propício para uma possível compreensão das dinâmicas intergrupais. 

                                                             
239 Remete-se para o primeiro capítulo do presente escrito com descrição do enquadramento metodológico 

da investigação. 

 Saída com colegas fora do âmbito das atividades promovidas pela associação 

 Grupos da PELE PELE Outros Total dos 
inquiridos  AGE AURORAS EmComum Vitória Surdos 

 
Freq. Valid% 

within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Nunca 0 0,0% 0 0,0% 2 10,5% 2 20,0% 1 50,0% 5 13,2% 9 39,1% 14 23,0% 

Uma vez por 
ano 

1 20,0% 0 0,0% 1 5,3% 2 20,0% 0 0,0% 4 10,5% 4 17,4% 8 13,1% 

Duas vezes por 
ano 

1 20,0% 1 50,0% 7 36,8% 2 20,0% 0 0,0% 11 28,9% 2 8,7% 13 21,3% 

Uma vez por 
mês 

0 0,0% 1 50,0% 2 10,5% 0 0,0% 0 0,0% 3 7,9% 5 21,7% 8 13,1% 

Várias vezes 
por mês  

2 40,0% 0 0,0% 3 15,8% 1 10,0% 1 50,0% 7 18,4% 1 4,3% 8 13,1% 

Semanalmente 0 0,0% 0 0,0% 2 10,5% 0 0,0% 0 0,0% 2 5,3% 2 8,7% 4 6,6% 

Quase todos 
os dias 

1 20,0% 0 0,0% 2 10,5% 3 30,0% 0 0,0% 6 15,8% 0 0,0% 6 9,8% 

Total 5 8,2% 2 3,3% 19 31,1% 10 16,4% 2 3,3% 38 62,3% 23 37,7% 61 100,0% 
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Este momento foi de poucos dias sucessivo ao fim da aplicação do IQ241. Foi seguido 

por muitas outras observações, apesar disto, considerou-se um momento de virada para 

a investigação, enquanto começavam a se compreenderem as complexidades internas 

aos grupos e às dinâmicas intergrupais. Pelo seu caráter lúdico, mas também por 

simbolicamente representar o fecho do projeto MAPA e um espaço de confraternização 

e celebração festiva do grupo, o Jantar de Natal da PELE de 18/12/2015 foi 

especialmente propício para a observação das modalidades de participação e do uso dos 

espaços dos presentes: fundadores da PELE, colaboradores da equipa PELE e atores 

participantes dos projetos. Este momento foi identificado como peculiar pela tipologia 

do mesmo (encontro de convívio onde estavam convidadas todas as pessoas que 

participam em projetos da associação), pelo âmbito de maturação e desenvolvimento da 

investigação no campo e por ter também acontecido em concomitância de uma atividade 

de formação complementar, espaço que promoveu uma acentuada reflexão e partilha do 

processo de investigação242  

Na ocasião, foi confirmada a importância do trabalho de campo desenvolvido até 

então para poder traçar uma imagem situada das relações entre as pessoas, conseguindo 

identificar os grupos, as interações e as dinâmicas entre os indivíduos presentes em 

modo mais específico, colocando em prática as informações que tinham-se começado a 

recolher já nos meses anteriores e percebendo uma mudança substancial no DC sobre a 

identificação das pessoas. Com o tempo “a menina”, “a senhora”, “um grupo de três 

jovens”, começaram a adquirir nomes próprios ao longo das descrições: 

Hoje em dia conheço os nomes, o papel e algumas características 

sociodemográficas da maioria das pessoas presentes. Isso me permitiu identificar 

algumas dinâmicas entre os diversos grupos, heterogêneos entre eles, e as 

interações que existem. Por exemplo, o grupo mais recém-chegado243 ficou pela 

                                                                                                                                                                                   
240 Veja-se cronograma em anexo (anexo 1). 

241 Conforme já apontado no cronograma da investigação (anexo1), o IQ foi aplicado ao longo dos meses 

de setembro, outubro e novembro de 2015. Foi aplicado presencialmente, via telefone ou via e-mail, 

consoante a disponibilidade das pessoas. 

242 Refere-se ao curso de formação em Etnografia Urbana de 60 ECTS efetuado na Faculdade de Letras 

da Universidade do Porto e desenvolvido entre Novembro 2015 e Janeiro 2016. 

243 Este grupo específico não se formou a partir do trabalho da associação mas foi convidado em alguns 

projetos recentes. 



 

235 

maioria do tempo entre si. Os técnicos tiveram muitas interações com muitas 

pessoas e na altura da refeição estavam bastante espalhados no espaço da sala, 

em grupos de dois ou três. Já os outros grupos que surgiram do trabalho da 

PELE estavam mais espalhados no espaço e as pessoas do mesmo grupo não 

estavam necessariamente próximas fisicamente. (NDC, 18/12/2015).  

Foi considerada, portanto, a importância da sistematicidade e do rigor num 

trabalho etnográfico, sem os quais teria sido impossível identificar as pessoas e suas 

interações com o detalhe que se conseguiu. Conforme observação efetuada, notaram-se 

essencialmente 6 momentos distintos que caraterizaram o encontro: 1) a arrumação 

inicial do espaço com a presença dos fundadores da PELE e de pessoas voluntárias que 

chegaram com antecedência e que enfeitaram e organizaram o espaço; 2) a chegada da 

maioria das pessoas, cumprimentos e conversas informais; 3) o jantar, sentado, com 

algumas pessoas que auxiliavam a distribuição das refeições; 4) o momento de festa, 

lúdico e de convívio, com conversas e “subidas ao palco”; 5) a distribuição dos 

presentes de Natal; 6) os cumprimentos e o retorno aos respetivos lares. 

No dia, estiveram presentes entre setenta e oitenta pessoas, se movimentando no 

espaço e participando de diversas atividades e interações contemporaneamente. A 

inteira dinâmica aconteceu num pequeno espaço fechado e bastante reduzido: a sala do 

piso térreo da que na altura era a sede da associação PELE. No DC foi sublinhada a 

heterogeneidade dos grupos presentes, passando pelas pessoas que participaram aos 

projetos, a equipa e alguns colaboradores:  

Tinha educadores, psicólogos, fotógrafos, os da equipa da PELE e, obviamente, 

os ‘atores’ participantes dos projetos teatrais. Não tinham figuras importantes no 

quadro político da cidade. As pessoas presentes tinham uma forte parceria e 

laços de proximidade. Uma técnica trouxe a filha e o marido. Desde crianças até 

idosos. Diferentes estratos sociais. (NDC, 18/12/2015). 

No intuito de atingir objetivos descritivos e exemplificativos, nota-se que o 

primeiro momento identificado foi caraterizado pela presença de um grupo de pessoas 

que desde cedo chegou ao local e cuidou da organização e disposição da sala, conforme 

pode ser observado nas duas imagens que seguem.  
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Ilustração 4 – Jantar de Natal da PELE: arrumação e enfeite da sala por parte de alguns voluntários. 

 
Fonte: fotografia feita pela investigadora. Porto, 18/12/2015. 

Ilustração 5 – Jantar de Natal da PELE: arrumação e enfeite da sala por parte de alguns voluntários. 

 
Fonte: fotografia feita pela investigadora. Porto, 18/12/2015.  

Foram identificadas 5 pessoas participantes dos grupos teatrais da PELE que, 

junto com 2 fundadores da associação, se ocuparam da disposição das mesas e sua 
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arrumação para consumir a refeição, dos enfeites natalícios e da organização da comida, 

oferecida pela associação e integrada com bebidas e bolos que foram trazidos pelos 

participantes.   

Além do auxílio do registo fotográfico, procurou-se descrever graficamente a 

posição das pessoas no espaço por meio de esboços244 e por tentar representar o 

andamento dos momentos sucessivos. 

Conforme já apontado, o segundo momento foi a chegada da maioria das 

pessoas, caraterizado por cumprimentos e conversas informais, que se concluiu na hora 

da refeição, do qual se propõe uma visão gráfica na imagem que segue. 

Ilustração 6 – Jantar de Natal da PELE: visão dos movimentos das pessoas no espaço da hora de 

chegada até à refeição. 

 
Fonte: elaboração própria a partir das observações. 

                                                             
244 Inicialmente feitos a mão, foram sucessivamente reformulados em computador para proporcionar uma 

melhor compreensão ao leitor. Podem ser consultados exemplos da primeira versão no anexo 24. 



 

238 

A própria informalidade do encontro explicitou-se por uma dinâmica espacial 

elevada, requerendo um esforço maior para identificar o andamento dos movimentos 

das pessoas no espaço e suas relações entretidas.  

A mobilidade das pessoas no espaço foi muito elevada. Ninguém ou quase 

ninguém ficou o tempo inteiro sentado na cadeira. Seja para buscar comida, mas 

também para ir cumprimentar e trocar umas falas com outras pessoas. Ou tocar 

ou cantar no palco, ou dançar. As pessoas interagiram muito entre si. Um grupo 

pareceu estar um pouco mais “entre si” do que o restante das pessoas, mas nem 

por isso pode se dizer que não interagiu. (NDC, 18/12/2015).  

Ao considerar esta elevada mobilidade, procurou-se dinamizar a apresentação 

gráfica, mostrando, mesmo de forma esquemática, os movimentos das pessoas no 

espaço desde a chegada até a refeição, conforme as duas ilustrações propostas a seguir, 

que representam momentos sucessivos245. 

Ilustração 7 – Jantar de Natal da PELE: visão dinâmica dos movimentos das pessoas no espaço da hora 

de chegada até à refeição. 

 
Fonte: elaboração própria a partir das observações. 

                                                             
245 As ilustrações 7, 8, 9 e 10 devem ser consideradas diacronicamente ordenadas. 
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Ilustração 8 – – Jantar de Natal da PELE: visão dinâmica dos movimentos das pessoas no espaço da 

hora de chegada até à refeição.  

Fonte: elaboração própria a partir das observações. 

 
Nas ilustrações 7 e 8 as diferentes cores simbolizam, sempre de forma 

esquemática e simplificada, as tendências dos diferentes grupos que participaram do 

encontro. A esquematização não quer ser, portanto, uma catalogação rígida dos 

movimentos, mas sugerir algumas tendências que proporcionaram identificar a criação 

de pequenos grupos simultâneos de interação, caraterizados por serem fluidos: 

As pessoas costumaram reunir-se em pequenos grupos fluidos, ou seja, sei que 

existem relações mais fortes de que outras, mas as interações foram próximas e 

informais entre a maioria das pessoas. Muitas pessoas passaram por vários 

grupinhos. Muitas conversas paralelas. (NDC, 18/12/2015) 

Foi uma caraterística central desta fase que culminou com a hora da refeição a 

criação de pequenos grupos de conversas informais caraterizados por mudanças de seus 

integrantes que se movimentavam no espaço constituindo novos grupos de interação. 

Conforme já apontado, a refeição foi consumida pelo grupo sentando-se nas 

mesas organizadas pelos voluntários. No início da mesma, algumas pessoas auxiliaram 
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a distribuição da comida. Na ilustração seguinte, foi criada uma cartografia estática das 

posições das pessoas durante a refeição.  

Ilustração 9 – Visão estática das posições das pessoas durante a refeição do Jantar de Natal da PELE, 

18/12/2015. 

 
Fonte: elaboração própria a partir das observações. 

 

A observação destas fases, a segunda e a terceira, permitiu perceber a existência 

elevada de relações intergrupais, mais fortes em certos grupos de que noutros. Com a 

exceção de algumas pessoas que tiveram mais relações internas ao próprio grupo 

específico, pessoas principalmente advindas de grupos convidados da PELE para o 

MAPA, os outros interagiram e “misturaram-se” também na hora da refeição e o 

trânsito intergrupal foi intenso.  

O momento de festa, lúdico e de convívio, foi caraterizado por pequenas 

apresentações espontâneas. Uma parte dos presentes tornou-se público e o restante 

“subiu o palco”, conforme pode ser identificado na ilustração que segue.  
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Ilustração 10 – Os quatro momentos no palco que seguiram a refeição do Jantar de Natal da PELE, 

18/12/2015.  

 

         I momento em ‘palco’        II momento em ‘palco’        III momento em ‘palco’          IV momento em ‘palco’       
 

Fonte: elaboração própria a partir das observações. 

Foram identificados 4 momentos de apresentação246, conforme pode ser 

visualizado na ilustração 10: uma leitura individual sobre o teatro e a vida, com duas 

pessoas em cima do palco e as outras como plateia, e que caracterizou-se por ser o 

momento mais emotivo da noite, e três apresentações de corais, que culminaram com as 

canções e os coros do espetáculo MAPA e com a maioria das pessoas presentes em 

cima do ‘palco’, conforme mostram as ilustrações 11 e 12. Momentos extremamente 

festivos e alegres chegaram a envolver quase todos os presentes que, mesmo sentados 

ao redor das mesas, conheciam as músicas e as acompanhavam. Os grupos que criaram-

se no palco envolveram pessoas de todos os grupos presentes. 

 

                                                             
246 Os círculos em volta da seta identificam a ida ao palco em um determinado momento, consoante a cor 

relacionada. 
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Ilustração 11 – Segundo momento de ida ao ‘palco’ que seguiu a refeição do Jantar de Natal da PELE, 

18/12/2015. 

 
Fonte: fotografia feita pela investigadora. Porto, 18/12/2015.  

Ilustração 12 – Quarto momento de ida ao ‘palco’. Jantar de Natal da PELE, 18/12/2015. 

 
Fonte: fotografia feita pela investigadora. Porto, 18/12/2015. 
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Momentos em que muitas ações aconteceram simultaneamente, cumprimentos, 

conversas, música e diversão, caraterizaram as últimas duas fases identificadas: a 

distribuição dos presentes de Natal e os cumprimentos e despedidas. 

A partir das considerações feitas até aqui, é possível afirmar que foi um encontro 

de convívio informal, de relações próximas, emoções e de festa entre as pessoas. O 

teatro e os projetos feitos em conjunto foram o assunto principal da noite. A este 

respeito, é emblemática a presença do painel do espetáculo MAPA que foi trazido de 

outro andar pelos participantes e a apresentação em palco de momentos musicais do 

espetáculo. A experiência teatral foi identificada como laço, como comunidade de 

prática compartilhada, como ponto em comum entre pessoas com, a priori, poucas 

outras coisas em comum: “Evidenciou-se a centralidade do teatro como objetivo 

comum, que uniu e que veio antes dos laços interpessoais, que aproximou pessoas muito 

diferentes entre elas.” (NDC, 18/12/2015).  

A PELE pareceu representar uma referência artística para as pessoas e a 

participação nos projetos da associação foi identificada como a característica comum 

nos trajetos das pessoas envolvidas. A partir dos dados até aqui apresentados, pode 

afirmar-se que existem graus de envolvimento e dedicação diferenciados, mas, ao 

mesmo tempo, existem objetivos comuns acompanhados pelo interesse em fazer coisas 

em conjunto.  

A atividade teatral pareceu adquirir importância simbólica e relacional, 

permitindo o compartilhar de experiências culturais, participativas e afetivas que se 

colocam em diálogo com diversas esferas da vida das pessoas, questão que será 

retomada no sexto capítulo. 
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Capítulo 5. – A rede e as parcerias no território: uma 

retaguarda necessária 

Ao descrever a dimensão organizativa e estrutural da PELE247, já foi introduzida 

a importância do retículo interinstitucional para o desenvolvimento de um trabalho 

integrado, de médio-longo prazo e em diálogo com o território. A rede, composta por 

relações de colaborações com diferentes graus de formalidade e continuidade no tempo, 

engloba estruturas artísticas e estruturas sociais do território.  

Consoante os objetivos deste trabalho, conforme já apontado anteriormente, 

focou-se o esforço investigativo no conhecimento e aprofundamento das relações 

interistitucionais entre a PELE e as estruturas sociais e centrou-se a atenção 

principalmente nos parceiros presentes no território portuense, procurando promover a 

análise dos projetos também a partir do ponto de vista de profissionais que trabalham 

diariamente a contato com as populações vulneráveis destinatárias das intervenções 

artísticas. 

Partindo do pressuposto de que a rede pode ser considerada o resultado de uma 

costrução coletiva interinstitucional necessária, que pode proporcionar uma síntese de 

objetivos sociais e artísticos promovendo um possível encontro e colaboração entre 

instituições com finalidades diversas, e considerando que as próprias relações internas à 

rede delinearam algumas caraterísticas próprias das ações da PELE, o que se propõe nas 

páginas que seguem é a análise específica das parcerias, aprofundando as motivações 

das mesmas, seus andamentos, os pontos de força e os pontos críticos. Para isto, 

efetuaram-se 17 entrevistas com técnicos e/ou responsáveis dos serviços parceiros, 

conforme já apontado de forma pormenorizada na tabela 10 e discorrido no primeiro e 

segundo capítulo. 

                                                             
247 Veja-se o capítulo 2.4 deste escrito. 
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A partir do estudo diacrónico das atividades da PELE, notou-se a centralidade de 

um trabalho de parceria248. Na apresentação de retículo interorganizacional que foi 

antecipado no segundo capítulo, desde o estudo do próprio processo diacrónico da 

associação feito a partir do material recolhido para esta investigação, reconheceu-se a 

existência de colaborações decorrentes de interesses mútuos que foi central pelo 

andamento da trajetória da PELE e que concretizou a realização dos projetos.  

O primeiro ponto trazido para a discussão acerca das especificidades das 

atividades artísticas associadas a intervenções sociais diz respeito às motivações que 

levantaram o interesse dos serviços sociais para projetos artísticos, especificamente 

teatrais, propostos pela PELE.  

Ao perguntar para os parceiros entrevistados que, recorda-se, são assistentes 

sociais, psicólogos, educadores sociais, terapeutas ocupacionais, diretores de serviços, 

presidentes de associações e chefes de guardas de EP249, o porquê das colaborações com 

a PELE, surgiram 3 macro-categorias, que remetem, conforme pode ser identificado na 

tabela que segue, para: 1) o reconhecimento da validade do trabalho efetuado pela 

associação específica; 2) a necessidade de abrir os serviços e dialogar com os cidadãos e 

com a sociedade civil; 3) as peculiaridades intrínsecas de projetos artísticos com 

objetivos sociais. 

 

 

 

                                                             
248 As 17 entrevistas semi-diretivas aos parceiros foram efetuadas entre Outubro 2015 e Dezembro 2016, 

consoante informação no resumo das principais observações efetuadas (anexo 14) e já apontado no 
primeiro capítulo deste escrito. A partir da informação recolhida, os entrevistados começaram a colaborar 

com a PELE, por via institucional, entre o ano de 2007 e o ano de 2015. Remete-se para o anexo 25 para 

visão completa desta informação.  

249 Para uma visão pormenorizada acerca da especialização profissional e papel nos serviços dos parceiros 

entrevistados, remete-se para a tabela 9. 
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Tabela 36 – As motivações das colaborações: categorias que surgiram a partir das entrevistas com os 

parceiros 

1 – As qualidades específicas da PELE  

 

 

1.1 – Os conhecimentos técnicos específicos  

1.2 – As competências da equipa da Pele nesta 
área 

1.3 – A partilha de valores 

1.4 – A confiança nas atitudes e engajamento 

2– A importância de promover uma maior abertura do serviço  

 

2.1 A colaboração com a sociedade civil 
proporciona uma maior abertura do serviço 

 2.2 – A importância de práticas artísticas para o 

trabalho de questões de cidadania e participação 
cívica através das artes 

3 – A vontade/ necessidade de trabalhar o social através 
projetos artísticos 

 

3.1 – A importância de práticas artísticas para o 
trabalho e a formação com um grupo 
populacional com caraterísticas específicas 

3.2 – Afinidade da instituição á prática teatral 

Fonte: elaboração própria a partir das entrevistas com os parceiros 

Conforme os relatos dos parceiros que seguem, a PELE demonstrou-se uma das 

mais importantes associações presente no território que possuía conhecimentos técnicos 

específicos e que podia colaborar em projetos sociais que quisessem abordar 

metodologias artísticas teatrais: 

E o que fez-nos juntar à Pele foi precisamente a experiência que tem em termos 

de trabalho na área do teatro comunitário com os vários grupos com que estava a 

trabalhar. […] E, portanto, foi uma vontade de ---------- [do serviço] também 

elevar de alguma maneira na sua forma de fazer com a comunidade, e encontrou 

também essa possibilidade e a Pele acabou por ser o parceiro ideal para fazer 

este trabalho. (Entrevista Parceira 1) 

O motivo foi basicamente a qualidade do trabalho deles e nós, os parceiros da 

iniciativa, revermo-nos muito nas metodologias e objetivos da associação, 

principalmente. E depois era uma das poucas instituições da cidade a qual eu 

podia comprar serviços, muito numa lógica de empoderamento do sujeito e da 

participação. (Entrevista Parceira 5) 

Além das competências técnicas específicas que a PELE tem no campo das 

artes, para avançar com uma colaboração, parece que a partilha de valores e de objetivos 

entre as instituições foi fortemente levada em consideração pelos parceiros e foi 

determinante pelo inicio das cooperações: 

Portanto, nós não queremos formar artistas, nos não queremos utilizar a arte para 

exibir. Não. Pelo contrário, para trabalhar competências, para reforçar 

comportamentos e de fato depois deixar que as pessoas tenham capacidades por 
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si próprias desenvolverem os seus projetos de vida. Era muito porque me revia 

bastante na missão deles e na visão que eles têm deste tipo de intervenções. 

(Entrevista Parceira 5) 

Com a associação PELE nós já tivemos vários projetos de intervenção. Os 

objetivos da associação PELE passam muito pelos objetivos daqui: que elas 

tenham oportunidades através da arte… que consigam novas competências, 

digamos, e, portanto, fez sempre todo sentido ter todos os projetos que a PELE 

fez aqui. (Entrevista Parceira 9) 

Os motivos foram dois. Por um lado, e é o mais importante de todos, tinha a ver 

com os nossos objetivos de trabalho e as aproximações que encontramos com os 

da PELE […]. E o segundo motivo, também muito importante, foi o fato de já 

conhecermos, acreditarmos e respeitarmos o trabalho que a PELE fazia. 

(Entrevista Parceira 2) 

Este último trecho remete também para outra questão que surgiu ao longo das 

entrevistas com os parceiros e que, de certa forma, confirma a importância das relações 

de proximidade entre os parceiros e a PELE e que está associado às relações de 

confiança interpessoal e, de consequência, interinstitucional250. O conhecimento prévio 

da equipa PELE e de seu trabalho, associado à confiança na metodologia, ao 

reconhecimento dos resultados dos projetos e à confiança nas qualidades pessoais da 

equipa, foram apontados nas entrevistas como elementos que garantiam a qualidade das 

ações implementadas pela associação e que justificam a escolha da PELE como 

parceira: 

Um dos motivos foi porque são espetaculares [os fundadores e os colaboradores 

da PELE]. Há uma relação muito boa de empatia, de simpatia, de compromisso 

parte a parte. Se não, não tínhamos efetuado esta parceria. (Entrevista Parceiro 

4) 

As expectativas são sempre altas porque os projetos da PELE são sempre de 

qualidade elevada. Apesar de serem sempre diferentes nós sabemos que terão 

efeitos nas pessoas. Principalmente é isto que nós pretendemos. Portanto, são 

projetos que são desenvolvidos com elas. São elas que fazem tudo. São elas que 

escolhem, que vêm… portanto, ao longo das seções é que vai nascendo o projeto 

e a atuação final. Portanto, as expetativas são sempre muito boas porque 

sabemos realmente que isto vai ter efeitos nas reclusas participantes. […] Já 

sabemos o que está por trás e nós sentimo-nos seguras e sabemos que é um 

projeto com objetivos e que consegue-os. (Entrevista Parceira 9) 

                                                             
250 Sobre isto, veja-se a análise descritiva do retículo interorganizacional apresentada no segundo capítulo, 

que evidencia a importância das trajetórias dos parceiros e das relações interpessoais para a criação e 

consolidação de relações interinstitucionais. 
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A segunda grande categoria que surgiu a partir das entrevistas com os parceiros 

da PELE diz respeito à relação entre serviços e territórios e a mais-valia que os projetos 

artísticos possuem para refletir e aprofundar esta questão. Conforme apontado pelos 

profissionais que trabalham nos serviços, a participação das pessoas pode constituir uma 

fragilidade que aparece quando se planeiam e atuam intervenções sociais que visam um 

trabalho comunitário, de vizinhança e de participação cívica: 

Portanto, uma das nossas áreas, sempre muito frágil, foi como motivar e levar as 

pessoas a participar em contextos tão… ou bastante, vulneráveis. Ainda por cima 

era um território que já teve imensos projetos, todos eles com grande 

descontinuidade no tempo e com grandes desafios. […] Eu sempre trabalhei 

nesta área de desenvolvimento local e de intervenção comunitária, pronto, e 

percebi que nos revíamos também em algumas metodologias, nomeadamente o 

utilizar muito as questões artísticas também, porque são linguagens muito 

comuns e transversais para chegar às pessoas. (Entrevista Parceira 5) 

Conforme o relato acima mostrado, as metodologias artísticas são linguagens 

que podem ajudar o serviço a chegar às pessoas, movendo-se essencialmente em duas 

direções. Por um lado, a colaboração com a sociedade civil promove uma abertura e 

aproximação do serviço às pessoas e aos territórios, ponto particularmente sublinhado 

por profissionais dos EP: 

Um dos princípios orientadores da execução da pena é o artigo terceiro desta lei 

[Lei de Execução de Penas 115/2009], um dos princípios orientadores diz que a 

execução da pena de prisão realiza-se em cooperação com a sociedade, estando 

logo no início, como um dos princípios orientadores. Nós, sempre que possível, 

procuramos estabelecer, manter e reforçar a relação com a comunidade… A 

execução da pena de prisão é uma responsabilidade do Estado, mas que não 

pode ser feita só pelo Estado. (Entrevista Parceira 10) 

Essas parcerias são muito importantes porque estamos a falar de uma casa muito 

fechada […] e é muito importante essa parceria porque obriga a casa a abrir-se 

ao exterior, receber pessoas de fora, desenvolver projetos com pessoas de fora. 

Em termos de mentalidade é muito importante porque força as dinâmicas 

próprias de funcionamento desta casa. Por outro lado, também, há uma 

necessidade técnica de apelarmos às pessoas especialistas em diferentes áreas: 

da música, do teatro. Em diferentes áreas artísticas, porque não temos esse 

conhecimento para por também estes projetos a funcionar. (Entrevista Parceiro 

15) 
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Por outro lado, as potencialidades específicas das práticas artísticas 

proporcionam espaços de aproximação e partilha como a criação de laços, cruzamentos 

de públicos e, até, criação de grupos estáveis, que podem ser chamados de comunidade 

de prática (Wenger, 2006), inserindo-se nas discussões acerca da cidadania e 

participação cívica através das práticas artísticas, dentre o qual um certo tipo de teatro 

resulta ser particularmente propício251:  

Eles trabalhavam com os jovens e inicialmente começou porque íamos criar um 

grupo do Teatro do Oprimido com jovens […] Muito nesta questão da 

participação cívica, deles também pensarem nas questões da participação cívica, 

da cidadania, não é? Mas também para eles pensarem sobre os problemas que 

afetam a comunidade deles e pensarem em algumas estratégias também para a 

resolução destes problemas. Um aspeto positivo do TO é que não é só pensar. 

Ok, nós temos este problema e ficamos sólidos neles, mas também é pensar 

realmente em formas de resolver, estratégias que possam resolver estes 

problemas. E para nós era muito importante isso. (Entrevista Parceira 3) 

Pronto, foi esse o objetivo. No primeiro contrato local nós queríamos criar uma 

estrutura na comunidade que fomentasse o cruzamento de públicos, a 

participação local comunitária, fortalecessem os laços de vizinhança, essas 

coisas todas. Portanto é de fato uma ótica muito mais comunitária. E, portanto, 

criamos várias estruturas, criamos as associações de moradores por um objetivo 

mais específico e depois criamos um núcleo de teatro comunitário, e depois 

criamos o ateliê de danças também. (Entrevista Parceira 2) 

Para concluir, a terceira grande categoria que surgiu acerca das motivações das 

parcerias interinstitucionais a partir das entrevistas com os parceiros da PELE, diz 

respeito à vontade e/ou necessidade de trabalhar através projetos artísticos associados ao 

trabalho social. Neste sentido, surgiram essencialmente duas tendências, a primeira 

remete ao histórico e à importância simbólica e identitária da própria instituição: 

Esta foi uma associação que foi crescer por vontade de alguns jovens daqui da 

freguesia com muita vontade de implementar o associativismo e a cultura aqui 

na freguesia. Juntaram-se e curiosamente começou com um grupo de teatro que 

inicialmente era conhecido como teatro ---------------. […] Em seguida 

começaram também a promover mais a parte social e de apoio à comunidade de    

--------------. […] Por esta curiosidade da ------------------- ter começado com o 

grupo de teatro, houve também esta vontade em efetuar projetos culturais 

teatrais (Entrevista Parceiro 4). 

                                                             
251 Sobre isto, veja-se o terceiro capítulo deste escrito. 
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E esta era uma freguesia em que não existia nenhum registo em termo deste tipo 

de trabalho ou sobre a existência de grupos teatrais. Há outros grupos como, por 

exemplo, o grupo folclórico, que também existe na freguesia, mas em termo de 

teatro comunitário, de música, das áreas mais artísticas, vamos dizer assim, 

nunca tinham tido trabalhos aqui na freguesia. (Entrevista Parceira 1) 

A segunda tendência leva mais em consideração questões individuais e de 

formação das pessoas que as práticas artísticas podem proporcionar para grupos 

populacionais com caraterísticas específicas, nomeadamente em situações de 

vulnerabilidade acrescida: 

A motivação inicial… foi quando nós fomos desafiados a fazer a formação para 

as pessoas em situação de sem abrigo […] Nós mostramos, teoricamente e 

empiricamente, que para trabalhar com essa população tem que se trabalhar com 

proximidade e de forma personalizada. […] Não foi tanto uma motivação, 

portanto, mas uma necessidade: a de trabalhar as competências pessoais, sociais 

e comportamentais de um grupo muito específico, com características também, 

por si, muito específicas, e a necessidade de encontrar uma forma diferente de 

trabalhar com elas em respeito ao que já se faz na cidade do Porto. […]  

Achamos sempre que tínhamos que fazer uma formação que fosse, de alguma 

maneira, muito prática, e muito ligada ao concreto, ao real, porque as pessoas 

com quem trabalhamos precisam  ver resultados, são pessoas muito ansiosas e 

necessitam de sentir resultados mais rapidamente. Por outro lado, também, 

temos todo um conhecimento que aponta que as pessoas não se adaptam a regras 

muito rígidas. As formações que existem são extremamente rígidas, cheias de 

burocracia, cheias de normas, demasiadamente formais. E nós pensamos: tem 

que ser uma coisa mais flexível, menos formalizada, menos normativa. Para 

adquirirem mais competências para estarem nas relações interpessoais. […] Para 

experimentar um modelo de formação que, através da arte e várias expressões 

artísticas, conseguisse trabalhar uma série de competências comportamentais: o 

saber estar, saber chegar a hora, o relacionamento interpessoal. (Entrevista 

Parceira 7) 

A Lei prevê toda esta dinamização de atividades socioculturais porque é 

fundamental para que o recluso não se dessocialize por completo. Por isto, para 

além das preocupações que existem com a escola, com o trabalho, com a 

formação profissional, enfim, estas ofertas mais formais, a Direção também tem 

sempre a preocupação de promover ações deste tipo. Que são muito importantes 

na formação destes cidadãos. (Entrevista Parceira 11) 

Conforme o relato da Entrevista com a parceira 7, a necessidade de trabalhar 

questões específicas, as competências pessoais, sociais e comportamentais, de um grupo 

populacional com caraterísticas muito específicas fez surgir a vontade de efetuar 
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experiências formativas através de atividades mais lúdicas, para tentar chegar onde 

atividades mais formais costumam fracassar.   

Este primeiro apanhado sobre as motivações dos parceiros e as categorias que 

surgiram com esta primeira análise das entrevistas levanta questões sobre os projetos 

artísticos da PELE e abre o espaço para aprofundar as especificidades do trabalho teatral 

e artístico em contextos sociais, dando ênfase específica ao trabalho de cooperação entre 

uma estrutura artística e instituições sociais do território. A partir destes pensamentos, 

se propõe em seguida uma visão integrada das peculiaridades mais e menos positivas 

que surgem neste trabalho colaborativo interistitucional, apontadas pelos parceiros e 

pelos fundadores da PELE entrevistados. 

A partir da análise das entrevistas e das observações, é possível dizer que, de 

uma forma geral, as parcerias da PELE foram mais ou menos formais consoante as 

instituições, os projetos e os períodos. Em certos casos previam uma coparticipação 

financeira dos parceiros, noutros, era a PELE que propunha o projeto e que angariava os 

fundos, concorrendo a editais nacionais e internacionais. Portanto, as parcerias em 

certos momentos foram formalizadas, noutros menos, mas, conforme relato que segue, a 

formalização em papel não é a coisa mais importante numa parceria: 

 

Com a PELE chegou a se formalizar uma parceria e, portanto, na altura do ---  --  

esta parceria foi por intermédio da ----------------------, portanto, a formalização 

que existiu deve ter existido com a ----------------------. Depois, connosco, 

obviamente, quando há algum projeto que necessita de uma declaração de 

formalização desta parceria, isto existe. […] Mas nós temos tido a sorte de 

encontrar sempre parceiros extremamente cordiais com quem temos uma relação 

sempre muito boa. Portanto, às vezes, formalizar com um papel é importante, 

mas mais do que isto é a relação que se estabelece o que conta. E se teve de facto 

muita sorte a este respeito. (Entrevista Parceiro 4) 

Os financiamentos determinam em larga parte as relações de parceria, sua 

frequência e intensidade, porém, a relação de confiança que se instaura na colaboração é 

o que proporciona a continuação das parcerias no tempo. As relações interinstitucionais 

continuam para além dos projetos, que possuem limites de tempo específicos, 
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concorrendo a criar colaborações que se repropõem no decorrer dos anos e que, em 

certos casos, extravasam as formalizações: 

Esses projetos existem quando há financiamento para isso. Agora, as nossas 

relações com a PELE, neste momento, extravasam um bocadinho isso. Eu vou-

lhe dar um exemplo. De vez em quando promovemos eventos. […] A PELE não 

tinha tido qualquer intervenção neste trabalho. E a PELE foi uma das instituições 

que nós convidamos para prestar presença. Portanto, a PELE neste momento faz 

parte da nossa bolsa, digamos assim, de entidades externas. A PELE também 

sabe que pode bater-nos à porta. Portanto, eu acho que há do nosso lado e do 

lado da PELE um forte desejo de não quebrar este trabalho. Até porque eles, 

para nós, são uma entidade que está para além deste trabalho pontual dentro do 

EP. Porque, a partir do momento em que a PELE está a fazer um trabalho com 

ex-reclusos, para nós, esta instituição é parceira. Porque ela tem, neste momento, 

ex-reclusos a trabalhar lá. (Entrevista Parceira 10) 

A PELE nunca foi um parceiro de consórcio do projeto, mas eram parcerias 

informais, com a qual nós fazíamos diversas iniciativas. Foram várias coisas que 

nós fizemos, não é? Participar, também nos festivais Mexe ,ter realmente estes 

grupos de teatro, o espaço das mulheres e depois os projetos com os jovens no 

âmbito também do financiamento do -----------. Mas eram financiamentos 

específicos para iniciativas de jovens. Eles fizeram uma peça sobre violência no 

namoro… Também era um financiamento do programa -----------, que a própria 

PELE entretanto conseguiu. Precisava de um parceiro e lembrou-se de nós 

porque já tínhamos trabalhados com eles. […] Acho que as parcerias [com a 

PELE] foram todos os anos. Não foi uma coisa continuada. Eram trabalhos que 

tinham um inicio e um fim, de alguns meses, mas desde que a PELE começou a 

trabalhar lá no bairro, nós trabalhamos sempre com eles, nas iniciativas em que 

eles iam entrando ou que nós gostaríamos de convidá-los. Aliás, nesta nova 

candidatura que nós fizemos, já tínhamos pensado em fazer uma coisa com a 

PELE. (Entrevista Parceira 3) 

Conforme os entrevistados, não sempre existe um enquadramento financeiro 

satisfatório e prolongado no tempo, mas parece existir um interesse mútuo, entre as 

instituições, para continuar as colaborações e os contatos interinstituicionais ao longo 

dos anos, atravessando diversos projetos e para além destes: 

Começou a ser trabalhado o teatro do oprimido aqui em ----------------- e a 

parceria começou aí, em  2011. Depois tivemos outra candidatura à ---------------

------------------, já numa outra área onde tivemos a colaboração da PELE. Foi 

um teatro comunitário. Todas as vezes que tinha uma oportunidade se faziam 

mais projetos em conjunto e tem se mantido um certo contacto entre as duas 

instituições que atravessa diversos projetos. Quando a PELE organiza algo, 

convida-nos. Seja no Mexe, seja de teatro fórum, seja noutros eventos, como 



 

253 

alguns encontros. […] Seja nós ir lá, seja a PELE e outras entidades parceiras 

com que a PELE trabalha que têm curiosidade em conhecer a----------------------e 

o nosso trabalho têm vindo cá também. Colaboramos no livro também que o ----

------ coordenou. (Entrevista Parceiro 4) 

Afunilando para a descrição do andamento operativo destas parcerias, nota-se 

que a PELE é a responsável para a definição das atividades práticas e para a 

dinamização das sessões de trabalho artístico. Os serviços parceiros, por sua vez, 

ocupam principalmente uma posição de retaguarda, acompanhando o projeto, ajudando 

com a mediação com escolas, EP e outras realidades dos territórios. Uma retagurada 

para a ajuda logística, para proporcionar um ambiente favorável ao desenvolvimento 

dos projetos, para mediar entre âmbitos institucionais diferentes e para atingir mais 

pessoas: 

Nós começamos a fazer a dinamização e divulgação na comunidade. Eles 

traziam nas aulas o saber mais técnico, mais artístico para trabalhar com as 

pessoas. E correu muito bem. E durou, teve um ano de ensaios, mais ou menos. 

(Entrevista Parceira 2) 

Fizemos a parte de identificação dos jovens para participar neste ateliê de teatro, 

portanto, íamos acompanhar também o percurso que eles iam tendo e depois 

participamos em várias iniciativas que foram  também implementadas. […] A 

PELE ficava essencialmente responsável pela dinamização da questão do 

teatro… a parte prática da coisa ficava com eles. Nós ficávamos com a parte de 

acompanhamento. […] A título de exemplo, para falar deste grupo -----------, 

eles queriam desenvolver isto nas escolas. Portanto nós temos uma relação com 

o agrupamento das escolas que é o agrupamento -----------, portanto, nós ficamos 

responsáveis para realmente facilitar a entrada deles em selecionar as turmas e 

de acompanhar todo o processo, não é? (Entrevista Parceira 3) 

Ou seja, no fundo, tudo o que foi o trabalho técnico e de produção de facto, 

quem sabia fazer isto, foi a equipa da PELE e foi com eles que ficaram estas 

tarefas, obviamente. Nós ficamos mais na retaguarda, também logística, e 

tratamos de questões também de contato com a comunidade e de identificar 

pessoas ou entidades chave neste processo. Nós conhecemos aqui o território e 

foi mais neste sentido. Sim, foi por aí. (Entrevista Parceiro 4) 

No caso específico dos EP, foi apontada pelos parceiros a importância de existir 

uma figura interna que garanta a conciliação das atividades com a estrutura, que ajude 

em pôr em diálogo necessidades muito diversas e amenizar os obstáculos que se podem 

encontrar. Nos projetos da PELE, as peculiaridades dos EP, próprias das instituições 
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totais (Goffman, 2010), requereram uma colaboração ainda mais acrescida para a 

concretização dos projetos, que devem conciliar múltiplas atividades e exigências num 

espaço reduzido e com regras rígidas:  

Nós fizemos a seleção segundo os critérios que a PELE nos indicou que eram, 

acima de tudo, a grande juventude. E também dar prioridade àqueles que 

apresentavam problemas de comportamento, mais passividade, resistência em 

aderir a ofertas mais formais. […] E, portanto, toda esta parte de seleção foi 

nossa. E depois algumas questões de apoio mais logístico, apoio aos ensaios, 

resolver inúmeras questões que vão surgindo, tentar tirar os obstáculos do 

caminho, não é? Porque é complicado trabalhar aqui dentro. Desde a simples 

chamada ali a ala até tudo que se passa ao mesmo tempo. Eles são chamados 

para muitas coisas. Vão lá fora, vão ao médico, têm visitas, muitas coisas. E às 

vezes é preciso gerir isto tudo. Gerir os espaços. (Entrevista Parceira 11) 

Nós apenas os acompanhávamos, não é? Eles como entidade foram responsáveis 

por todo o projeto. […] Ou seja, nós íamos disponibilizando os espaços, o 

tempo, os reclusos, e sempre que eles iam precisando de alguma coisa nós íamos 

ajudando. Mas eles estavam completamente independentes no projeto. […] O 

primeiro grande projeto envolveu ainda mais partir pedras. Tivemos que lutar 

contra muitas resistências e por isto, foi mais envolvente. (Entrevista Parceira 

12) 

Normalmente nós, pronto, eu designo 2 ou 3 técnicos que ficam mais próximos 

do programa. Nós é que fazemos o levantamento. Nós falamos inicialmente com 

os reclusos. Pronto. Os outros técnicos dos pavilhões são, eu digo que se eles 

acharem que há alguém nessas condições, que também o indiquem, que falem 

com eles, pronto, e depois eles normalmente vêm cá e fazem uma primeira 

abordagem. […] Pronto, depois de estar estabelecido o horário eles vêm, é só 

estar na porta a autorização para eles poderem entrar, e eles vêm e fazem. 

Depois, tudo o que seja sair, como nós estamos a dizer assim: quando é entrar 

não há problema. Tudo o que seja sair e fazer a apresentação noutro sítio – peça 

ou seja o que for – é que é mais complicado. Porque aí já carece de autorização 

da Direção Geral. Nem todos os indivíduos estão em condições de sair. 

(Entrevista Parceira 14) 

Concluindo, portanto, os projetos envolveram múltiplas competências e 

múltiplas tarefas pelas diferentes profissionalidades que foram envolvidas nos 

processos, cabendo à PELE a responsabilidade prática de gerir os projetos artísticos e 

teatrais: 

O trabalho da PELE foi o trabalho de uma equipa. A PELE sozinha não faria. A 

PELE sozinha não faria, porque os técnicos são precisos, eles são essenciais 

nesse processo. De acompanhamento. A PELE, por si só, não conseguiria. Até 

porque não é missão deles. Agora, que contribuiu para a melhoria da qualidade 
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de vida das pessoas quando consegue acordar pessoas e pôr as pessoas com mais 

consciência daquilo que são e daquilo que são capazes, quando contribui para a 

melhoria da qualidade de vida das pessoas. Isto sim, contribui para a melhoria da 

qualidade no sentido simbólico e participativo daquilo que é o participar da 

sociedade. Em termos concretos das condições de vida, aí estamos cá nós. Não é 

missão para a PELE. (Entrevista Parceira 7) 

Conforme este último relato, visando os objetivos dos trabalhos sociais, 

educativos e de formação dos parceiros, a PELE não pode prescindir dos parceiros e, ao 

mesmo tempo, são os parceiros que devem proporcionar um trabalho mais global e 

prolongado no tempo para com as pessoas, onde os projetos da PELE podem tornar-se 

um auxílio interessante.  
 

5.1. Pontos fortes e fragilidades do trabalho em parceria: visão cruzada 

entre os fundadores da associação e os parceiros entrevistados  

A partir do cruzamento dos pontos de vista dos parceiros e dos fundadores da 

PELE, integra-se a discussão sobre as cooperações interinstitucionais em projetos socio-

artísticos citando os que foram apontados como pontos de força e pontos críticos destas 

colaborações. Levando em consideração as experiências de parceria vivenciadas pelos 

entrevistados, as respostas tocaram diferentes questões, que integraram as categorias 

apresentadas em seguida, na tabela 37 (os pontos de força) e na tabela 38 (os pontos 

críticos). 

Tabela 37 – Os pontos de força do desenvolvimento de projetos de formação e criação artística em 

parceria: categorias que surgiram a partir das entrevistas com os parceiros e com os fundadores PELE 

1– AS ESPECIFICIDADES DAS METODOLOGIAS [ARTÍSTICAS]  

 

 

1.1 – Em geral 

1.2– A criação de proximidades com as pessoas 

1.3– O despertar da motivação 

1.4– O alcançar resultados visíveis 

1.5 – O trabalhar com grupos [com qualidade] 

1.6 – O respeito dos tempos [a maior 
flexibilidade] 

1.7 – O trabalhar as capacidades/ 
aprendizagem de forma lúdica, nova 

2 – AS RELAÇÕES DE CONFIANÇA ENTRE AS INSTITUIÇÕES  2.1 – Que passa por relações interpessoais  

2.2 – Que passa pela partilha de valores, 
compromissos 
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3 – AS QUALIDADES ESPECÍFICAS DA PELE  

 

3.1 – As qualidades [estéticas] dos produtos 

3.2 – As qualidades do trabalho[das técnicas]  
implementado  

3.3 – As qualidades pessoais dos formadores  

4 – O TRABALHAR EM PARCERIA É POSITÍVO PARA TODAS AS 
INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS  

 

 4.1 – Juntam as forças e fortalecem ambas as 
instituições 

4.2 – A capacidade de mexer com a instituição 

5 – MELHORAM A RELAÇÃO INSTITUIÇÃO TERRITÓRIO  5.1 – Facilitam a aproximação aos territórios, à 
comunidade, entre instituições e entre atores 
improváveis  

5.2 –A visibilidade que dá à instituição perante 
a comunidade  

6 – POSSIBILITAM A CONTINUIDADE   

Fonte: elaboração própria a partir das entrevistas com os parceiros e fundadores da PELE 

A partir dos relatos recolhidos nas entrevistas, foram criadas 6 macro categorias 

pelo que concerne os pontos de força das parcerias. No intuito de propor uma visão 

integrada dos diferentes pontos de vista, achou-se pertinente apresentar os dados 

conjuntamente. Isto não impede a possibilidade ao leitor de discriminar o interlocutor 

que concorreu na formação de cada categoria, especificado em cada trecho apresentado. 

Também em linha com as motivações das colaborações apontadas pelos 

parceiros e apresentadas na primeira parte deste capítulo, a primeira grande categoria 

contempla as próprias especificidades das metodologias artísticas como um dos pontos 

de força dos projetos. Os parceiros evidenciaram como as próprias especificidades das 

linguagens artísticas contribuem com o trabalho social por eles desenvolvidos, 

concorrendo para a afirmação da importância de efetuar estas colaborações 

interinstitucionais.  

A mais-valia da parceria com a PELE, nomeadamente às experiências artísticas 

que ela trouxe, integra diversas questões, desde a possibilidade de aumentar a motivação 

nas pessoas que participam dos projetos, até o proporcionar experiências novas,  

trabalhar as competências pessoais e relacionais de forma mais lúdica, flexível e, por 

vezes, mais adequada às caraterísticas dos destinatários das intervenções.  
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Conforme os relatos que seguem, a parceria trouxe experiências novas e 

inusitadas para os participantes, proporcionando o acesso (facilitado) às atividades 

criativas: 

A parceria com a PELE trouxe a possibilidade dos jovens terem acesso a essas 

metodologias e de estarem de uma forma mais criativa, mais não formal, não é? 

Vamos dizer assim, de desenvolverem uma série de competências. (Entrevista 

Parceira 1) 

Fazendo o balanço acho que esta parceria com a PELE trouxe-nos coisas muito, 

muito positivas. Levou aos jovens coisas diferentes (Entrevista Parceira 3) 

E isso também é muito interessante e acho que a PELE faz isso muito bem, 

porque tem uma capacidade de relacionamento e de criar proximidade e 

interesse nos públicos com quem trabalha. (Entrevista Parceira 2) 

Já por experiência sabemos que essa criação artística é sempre uma coisa útil no 

EP, e que dá outras ferramentas, outras competências. A maior parte destes 

indivíduos não faz a mínima ideia de que sabe fazer teatro. Nunca na vida 

fizeram, portanto, também não fazem ideia que são capazes. […] A maior parte 

destes indivíduos são já excluídos e, portanto, não tiveram nunca esse tipo de 

experiências, e, portanto, aqui acabam por ter contato com uma realidade que 

eles não conheciam. (Entrevista Parceira 14) 

Acesso com uma realidade que não conheciam que proporciona, conforme o 

último relato acima, ferramentas e competências aos indivíduos, experiência que oferece 

a possibilidade de adquirir também auto-consciência acerca das próprias capacidades. 

Para os parceiros são atividades que, portanto, despertam o interesse e a 

motivação nos participantes e conseguem cativar também pessoas pouco interessadas 

em atividades culturais ou de formação, sendo isto um outro ponto positivo sublinhado 

por diversos interlocutores: 

Um dos pontos fortes dessa parceria foi sem dúvida a capacidade de despertar a 

motivação nas pessoas. Foi o know how que eles têm para trabalhar uma série de 

competências através da arte, de expressões artísticas, de jogos, dinâmicas. 

(Entrevista Parceira 7)  

O ponto mais positivo foi eles [integrantes da PELE] conseguirem trabalhar com 

uma população mais complicada. Com este grupo de reclusas, com este grupo. 

Não era um grupo fácil. […] O ponto mais positivo, como eu já acabei por dizer, 

acho que foi conseguir chegar a reclusas que tinham caraterísticas muito 

específicas. (Entrevista Parceira 9) 
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Eu acho que os pontos fortes…  Foi eles criarem aqui… Tendo vindo cá em 

2011, de alguma forma, uma motivação e uma curiosidade para esta 

metodologia, que eu já a conhecia, mas o grupo que começou a formar-se não. 

E, portanto, acabaram por lançar um bocadinho um desafio. Quando veio o 

Terra, as pessoas nunca tinham experimentado o teatro. De alguma forma a 

PELE com este projeto acabou por impulsionar a curiosidade e trazer mais 

pessoas para este tipo de trabalho com a comunidade. […] Era preciso mesmo 

uma associação, uma equipa que estivesse especializada neste tipo de trabalho e 

que acabasse por trabalhar neste sentido. (Entrevista Parceiro 4) 

Eu tive sempre alguma dificuldade em acreditar que aquilo corresse bem. 

Depois, com o decorrer do tempo, eu vi que eles tinham ali uma forma de os 

motivarem, de os cativarem, e a partir de determinada altura comecei a pensar: 

“isto vai ser mesmo deslumbrante”. Depois de assistir alguns, vários, ensaios. 

[…] Havia ali uma cumplicidade tão grande entre eles que aquilo só podia correr 

bem. (Entrevista Parceiro 13) 

Neste último trecho de entrevista com um parceiro, nota-se também o auto-

reconhecimento de uma postura inicial cética perante a tipologia de projeto proposta 

pela PELE, que mudou consoante o decorrer dos ensaios e que chegou a modificar seu 

olhar perante a atividade teatral, devida à observação do trabalho feito.  

Ligadas também às especificidades das condições em que os participantes se 

encontravam (reclusão, exclusão ou vulnerabilidade social), os parceiros evidenciaram 

também como as práticas artísticas proporcionam o alcance de resultados, visíveis aos 

integrantes (e destinatários) dos projetos no curto-médio prazo. Conforme os relatos que 

seguem, isto favorece o reforço da motivação e o despertar de novos interesses, 

trabalhando também na área do sensível e das emoções, conseguindo modificar o ponto 

de vista dos que não eram particularmente interessados num primeiro momento: 

E acho que mesmo os próprios reclusos têm um bocadinho essa perceção. 

Acham que não vão ser capazes, que o projeto depois não vai dar em nada, mas 

depois, no fim, nós já sabemos que vai correr bem. E eles também às vezes não 

têm essa perceção. Pensam: “ah, não vamos ser capazes, não conseguimos”. E 

nós sabemos que no fim aquilo vai resultar. Resulta bem com eles. (Entrevista 

Parceira 14) 

E foram pegar em competências que eles achavam que não tinham ou que nós 

não víamos que eles tinham. […] Em alguns despertou o espírito de mudança 

que ainda não estava muito neles. E o fato de ser algo diferente é sempre bom 

para eles. […]  A parte artística é algo que eles não têm, a maior parte deles, que 

nunca vivenciaram, que nunca passou por eles. E despertar este interesse neles 

acho que é fundamental. Eles perceberem que podem viver a vida de uma 
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maneira saudável e pró social e que não é tudo só trabalho, esquemas e crimes. 

Que há tanta coisa da vida que pode ser feita de outra forma. Por isto que para 

mim a parte artística é fundamental. A sensibilidade… trabalha muito a 

inteligência emocional, por isto acho que é fundamental. (Entrevista Parceira 12) 

Continuando, outro ponto de força do trabalho em parceria com a PELE apontado 

pelos entrevistados remete às dinâmicas de grupo que estas experiências incentivam, 

dinâmicas que ao mesmo tempo proporcionam andamentos individuais que respeitam os 

diferentes tempos e as diferentes capacidades. Proporcionam trabalhar as competências e 

as aprendizagens de forma mais flexível e lúdica, sem por isto deixar de atingir os 

objetivos que se propunham: 

Os pontos fortes… são precisamente relacionadas com o conhecimento que a 

PELE tem sobre trabalhar dinâmicas de grupo, estar com grupos e saber muito 

bem dinamizar grupos. A PELE sabe, através dos jogos teatrais, pôr os grupos a 

participar e dar tempo e espaço para que cada um fale, e que se expresse no 

momento em que tem que ser e não no momento em que nós queremos. Porque, 

muitas vezes, no social, nós queremos timings que são os nossos e não são os das 

pessoas, e eu acho que a PELE percebe isso muito bem, e é muito importante. 

[…] E foi por isso que se calhar foi escolhida a PELE e não outra, porque 

incorpora o conceito de “nós”, que é uma coisa que eu me debato há muitos anos 

e que se eu soubesse escrever, gostaria muito de escrever. Sobre essa coisa do 

“nós” e não do “eu” e “dos outros” [Afinal], somos um todo. E a PELE sabe 

trabalhar isso muito bem. A PELE sabe fazer muito bem isso: tem 

conhecimento, sabe aplicar bem aquilo o que sabe fazer, sabe incorporar o que 

os outros têm e transformar isso em alguma coisa. (Entrevista Parceira 7) 

Trabalho lúdico e respeitoso dos tempos que nem por isto pode ser considerado 

simples, fácil ou pouco exigente. Pelo contrário, permite trabalhar questões sérias e 

implementar competências complexas, mostrando novos caminhos através de um 

trabalho mais divertido e descontraído: 

Penso que os pontos fortes, aqui como em qualquer lado, são este tal trabalho de 

exigência, o não haver condescendência, mas também mostrar novos caminho e 

através daquilo que é mais lúdico, mais divertido, e também eles poderem 

perceber que isto serve para poder chegar a outras coisas por ventura mais sérias 

na vida. (Entrevista Parceira 11) 

Portanto, uma experiência que promove um trabalho sério e exigente tocando 

outras vias das mais convencionais, aproximando e cativando pessoas que possuem 

algum receio para atividades mais estruturadas, como aquela escolar, e que acabam por 
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aceitar mais os desafios lançados ao longo dos laboratórios e adquirirem mais 

competências por meio de uma proposta artística: 

É assim. Há pessoas que não se identificam. Dizem que não tem cabeça para ir à 

escola. Dizem que não conseguem. […] Estes são projetos diferentes. No Projeto 

artístico eu vi indivíduos que estavam aqui [no EP], e ainda continuam aqui 

alguns, que se eu visse lá fora num palco, diria que foram talhados para aquilo. 

Aqui têm indivíduos que não se identificam com nada, mas que com isto… O 

contributo que deram e pela forma como o fizeram: eram pessoas que na vida 

poderiam ter futuro a trabalhar como artistas. E pronto. Penso que sim, que isso 

seria uma mais-valia. Portanto, há pessoas que não se identificam com nada e 

podem se identificar com este tipo de projeto, e muitos deles tiveram um papel 

notável nisto. (Entrevista Parceiro 13) 

A segunda grande categoria que surgiu, acerca dos pontos de força das parcerias 

aqui consideradas, remete à centralidade das relações de confiança que atravessaram as 

colaborações interinstitucionais. Esta confiança passa pela existência de relações 

interpessoais, questão já abordada no segundo capítulo deste texto ao considerar as 

relações de proximidades de profissionais com a PELE252:  

E depois o ponto forte é a relação estabelecida também entre as duas 

instituições, não é? Entre as pessoas que compõem as instituições. (Entrevista 

Parceira 1). 

Depois obviamente há parcerias que têm a ver com as pessoas … as parcerias 

têm sempre a ver com as pessoas, não é? São as pessoas que fazem as 

instituições. E com a relação que existe, continuada entre elas. Nomeadamente 

com a --------- acontece dessa forma, uma relação também de grande confiança 

entre ambas as instituições, entre a PELE e a ---------. Acho que é isso. […] 

(Entrevista Fundador/a da PELE 2) 

Confiança que passa também pela partilha de valores interinstitucionais e pelo 

reconhecimento do comprometimento recíproco, que se reforça no tempo: 

Os pontos fortes… Foi o haver uma mesma visão que era a do empoderamento 

comunitário, do respeito pelas pessoas. Que se explicita nas coisas mais simples: 

o como se integra cada pessoa no grupo. (Entrevista Parceira 2) 

                                                             
252 Conforme relatado no capítulo 2, na descrição do retículo interorganizacional, das 17 pessoas parceiras 

entrevistadas, 6 declararam explicitamente ter relações próximas com a PELE. Amizades pessoais que, 

conforme os relatos, proporcionam também um conhecimento a priori sobre os valores e as atitudes dos 

parceiros, proporcionando uma maior confiança também acerca do trabalho implementado. 
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Portanto, esta parceria tem resultado muito bem exatamente por isto: tem 

compromisso de parte a parte, os projetos que se fazem têm resultado muito 

bem. (Entrevista Parceiro 4) 

A terceira grande categoria, constituída a partir do ponto de vista dos parceiros, 

está relacionada às qualidades específicas da PELE, que atravessam três eixos. O 

primeiro diz respeito às qualidades [estéticas] dos produtos artísticos que são criados, 

enquanto evidenciam a existência de níveis de trabalho elevados, valorizam os esforços 

dos participantes e os dignificam perante o público. Ao mesmo tempo, surpreende os 

mesmos participantes que se descobrem capazes de fazer coisas com grande qualidade e 

atrai novos participantes e/ou pessoas interessadas a conhecer mais os projetos:  

Acho que também tinha níveis de dificuldade elevados. Não houve 

permissividades, portanto, acho que se sente que os espetáculos finais têm um 

nível de exigência grande, por isto são dignos de serem exibidos. Senti que havia 

qualidade, gostei. (Entrevista Parceira 11) 

E a PELE, como tem esse princípio de qualidade estética, também valoriza as 

pessoas. Acho que foi uma surpresa pelos participantes. Descobriram até onde 

podiam ir e o que podiam fazer com aquilo que eles trouxeram, com as histórias 

que eles trouxeram. A forma como elas foram encenadas e mostradas, acho que 

dignificou muito aquilo que se queria dizer. E isso foi uma motivação enorme 

para que as pessoas participassem. E depois quem viu também valorizou, algum 

público também integrou o grupo e, pronto, isso é muito interessante. (Entrevista 

Parceira 2) 

O segundo eixo diz respeito às qualidades do trabalho e das técnicas 

implementadas. Tema que aborda mais o processo de que a apresentação final. Portanto, 

foi evidenciado como nos projetos desenvolvidos em parceria com a PELE haja a 

garantia de qualidade sobre sua implementação: 

Por outro lado, também nos dão garantia de que trabalham bem. Nós sabemos 

que se for com a PELE as coisas correm bem. Não há nenhum problema, as 

coisas são sempre, pronto, direcionadas, e são sempre feitas e realizadas num 

modo muito… muito sério, muito responsável, muito sério. (Entrevista Parceira 

14) 

Eu já conhecia os elementos da Pele, já sabia qual era o empenhamento que eles 

tinham para com os projetos onde se metem e sabia que ia correr tudo muito 

bem. (Entrevista Parceiro 13) 
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A questão que introduz o terceiro eixo desta categoria aponta as qualidades 

pessoais dos diretores artísticos e da direção da PELE. O saber estar e fazer no grupo é 

apontada pelos parceiros como questão fundamental para o êxito positivo dos projetos. 

O valor profissional, a capacidade de saber encontrar equilíbrios, gerir emoções, 

transformar, um pequeno momento de disciplina ou de raiva numa coisa mais divertida 

ou leve. A capacidade de criar empatia e relação positiva com os participantes, a 

capacidade de observar, estar e atuar nos diversos contextos, a capacidade de 

compreender e superar as dificuldades sem conflitos e sem uma atitude conformada, a 

persistência, são todos pontos fortes sublinhados pelos parceiros acerca da parceria com 

a PELE, sugerindo a centralidade das caraterísticas pessoais e profissionais neste tipo de 

projetos: 

Mas o grande trabalho, o grande esforço que existiu e que funcionou e que deu 

frutos foi a vinda das pessoas do grupo PELE. Quer no Entrado quer no projeto 

Ecoar. Eles tiveram um grande trabalho, e são pessoas fantásticas, volto a 

repetir, porque conseguem encontrar equilíbrios, gerir emoções, transformar, às 

vezes, um pequeno momento de disciplina ou de raiva numa coisa para rir. 

(Entrevista Parceiro 16) 

Agora, um ponto forte foi o formador em si, por exemplo. Regra geral, criou 

empatia com o grupo e soube criar relação também com o grupo. Depois, 

também, as técnicas que foram utilizadas, podendo parecer mais ou menos 

lúdicas, tinham um objetivo, e esse objetivo, regra geral, também foi cumprido, 

também foi um ponto forte. Mais pontos fortes: o envolvimento também do 

profissional que estava na formação, acho que isso sem dúvidas, além do perfil 

do profissional foi um ponto forte o seu envolvimento na formação. (Entrevista 

Parceira 7)  

Não é a rotina do dia-a-dia e isto é um grande ponto forte e isto é feito com 

grande competência e conhecimento, tanto empírico, como sendo feito por 

pessoas com  muito valor profissional. (Entrevista Parceira 12) 

Um ponto forte é a forma de estar do elemento de direção da PELE, que é 

persistente nos seus objetivos. Sim, se calhar um ponto forte são as 

características pessoais das pessoas que estão à frente da PELE, da direção da 

PELE. Porque não basta ser uma entidade externa. Portanto, é o estar neste 

trabalho, acreditar no valor daquele trabalho, persistindo neste trabalho sempre 

com olhares positivos para as coisas. […] Às vezes um projeto pode estar muito 

bem desenhado no papel. Está lá tudo, perfeito. Mas, a forma como eu vou… as 

pessoas que vão implementar aquele projeto fazem toda a diferença, toda a 

diferença. E aqui, um ponto forte, de facto, são as características de 

personalidade das pessoas da direção da PELE. Porque têm tido a capacidade 
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para compreender os nossos constrangimentos. […] Porque não perdem de vista 

que estão lá com aquele objetivo, trabalhar com aquelas pessoas. E todo o resto, 

todos os constrangimentos que vão surgindo, vão sendo dirimidos. E não com 

uma atitude conformada. Ou então conflituosa. Não! (Entrevista Parceira 10) 

A quarta grande categoria que surgiu evidencia como as parcerias 

interinstitucionais trazem benefícios para todos os envolvidos. Juntam os recursos 

(escassos) e permitem obter mais reconhecimento perante os outros interlocutores  no 

momento de apresentação dos projetos. Foi apontado como proporcionam momentos de 

reflexão conjunta que podem facilitar o encontro de soluções e promover estratégias 

conjuntas de co-construção.  

Foi não irmos sozinhos. Foi às vezes não estarmos sozinhos. É isso. Sobretudo 

quando tu batias à porta da casa [de uma organização] e dizia, “Ok, é a PELE e a 

Associação de Surdos”. Já são os dois e, neste sentido, sempre foi mais fácil. 

[…] Nós não somos só a nossa voz, somos a nossa voz mais a dos surdos. 

Somos somados. Acho que isso foi uma questão de inteligência. Sempre 

quisemos ter mais força, sempre quisemos não estar sozinhos porque não fazia 

sentido estar sozinhos. […] Houve espaço pedagógico para o parceiro também 

dizer, “ok, não está a resultar, vamos para ali tentar à esquerda, ou vamos tentar 

à frente, vamos tentar de outra forma”. E o bom da parceria era isso. Éramos 

mais, até no momento, como disse, em que precisávamos encontrar soluções. 

Havia mais cabeças ali para ajudar a pensar de outra forma, para construirmos 

juntos. Esta foi sempre a postura da co-construção. (Entrevista Fundador/a da 

PELE 1) 

As parcerias facultam também uma maior abrangência dos projetos, das 

instituições parceiras e da PELE para com a comunidade, proporcionando uma mais 

fácil aproximação aos grupos e à comunidade. 

Permite-nos uma aproximação a grupos com uma natureza diferente. O caso dos 

surdos, o caso dos reclusos. Temos aqui diferentes níveis de colaboração. Tem a 

questão de cedência de espaços. […] Nós em relação à -------------- 

representamos este lado de ligação à comunidade. E isso é transversal a outras 

instituições, nomeadamente o --------------------------, não é? O fato de nós 

estabelecermos essas co-produções, para nós é obviamente importante porque, 

em primeiro lugar, temos conhecimento de uma instituição artística obviamente 

de grande reconhecimento, por outro lado ------------- consegue através da PELE 

ter esse trabalho com a comunidade. […] Para eles também é útil ter uma ligação 

com o nosso trabalho porque é a maneira também para justificarem um trabalho 

à comunidade, ou seja, há aqui sempre um lado instrumental nessas parcerias. 

(Entrevista Fundador/a da PELE 2) 
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Eu acho que se criaram aqui sinergias muito importantes e o facto de terem se 

criado estas sinergias, foi muito importante também para nós, no 

desenvolvimento das nossas ações na comunidade. (Entrevista Parceira 3) 

Trouxe muita coisa nova aqui para a comunidade. Muita coisa nova, despertou 

muita curiosidade e no fundo vamos mantendo sempre este contacto, que é 

muito importante e que também é um ponto positivo. É o contacto que se 

mantêm com, neste caso, nós com a PELE e a PELE connosco e acaba por ter 

uma aprendizagem mútua. (Entrevista Parceiro 4) 

Juntando as forças, portanto, cada integrante (institucional) da parceria, 

consegue alargar seu raio de ação, facilitando o diálogo com os territórios e com outros, 

improváveis, interlocutores. Temáticas que integram a quinta categoria e que diz 

respeito à relação instituições-território. As parcerias são fundamentais pela 

aproximação ao território e pela criação das condições básicas que fazem com que as 

coisas aconteçam e continuem: 

Elas [as parcerias] são fundamentais. […] É preciso não esquecer que o 

EmComum teve a retaguarda da ------------- para constituir a associação, porque 

as coisas não são assim mágicas nem são, acima de tudo, processos de um dia 

para outro. São processos que têm muitas variáveis, que envolvem muitas coisas, 

e o teatro aqui é mais uma variável. Não podemos cair na tentação de achar que 

o teatro pode mudar a vida das pessoas. Já conversamos muito sobre isso. Mas 

eu acho que é uma ideia que continua a prevalecer e é muito perigosa e que dá os 

fenómenos assustadores que instrumentalizam estas pessoas. E… quer dizer, 

nem era possível o trabalho da PELE sem as parcerias. Isso é a lógica 

comunitária. (Entrevista Fundador/a da PELE 3) 

E penso que pela PELE também foi muito importante porque nós, sendo um 

parceiro que estava no terreno, acabamos também por facilitar a entrada deles e 

o trabalho deles com a própria comunidade. (Entrevista Parceira 3) 

Conforme um dos fundadores da PELE, as parcerias foram fundamentais pelo 

próprio trabalho com as pessoas, grupos e territórios implementado pela associação. A 

existência da PELE, de seus projetos, e os encontros com pessoas e parceiros 

(improváveis) que acompanhou a trajetória da associação, só foi possível através de um 

trabalho de rede, confirmando a importância de considerar as relações 

interorganizacionais na apresentação da PELE no segundo capítulo: 

[Sem as parcerias] não havia PELE e não havia PELE com os projetos que 

foram feitos. Não haveria também encontros com pessoas tão improváveis, 

definitivamente. E eu acho também que deu-nos sempre um certo gozo sentar 
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parceiros e fazer trabalhos com parceiros. Muitos deles nem falavam-se uns com 

os outros, sabes? Isto também estava dentro da nossa missão, de alguma forma. 

Como aconteceu agora nesta conferência no final do ECOAR, não é? Quer dizer, 

teres no mesmo auditório guardas, técnicos, reclusos e a academia a pensar sobre 

aquilo juntos. (Entrevista Fundador/a da PELE 3) 

Pelo ponto de vista das instituições parceiras, estas colaborações proporcionaram 

também uma maior visibilidade da instituição e de seu trabalho perante a comunidade. 

Os espetáculos públicos, de qualidade, que envolvem grupos muito grandes, com até 

centenas de pessoas, a produção de material divulgativo, como documentários e livros, 

promovem, além do trabalho artístico, a valorização perante a comunidade da 

instituição de retaguarda que acompanhou os projetos: 

O primeiro espetáculo de teatro comunitário que fizemos aqui foi um sucesso na 

comunidade. Teve como o efeito credibilizar bastante o trabalho que é produzido 

pela instituição e pela própria comunidade. (Entrevista Parceira 2) 

Não é pelo dinheiro que eles ganham, por certeza absoluta. É pelo prazer que 

têm em fazer aquilo que fazem, pela grande humanidade que têm, pelo 

semelhante, seja pelos reclusos ou não. Os serviços deveriam, de alguma forma, 

homenageá-los, pô-los em foco. Porque os tipos esforçam-se. […] Depois lá fora 

promovem as peças que são feitas aqui dentro. Inclusivamente com a presença 

de reclusos. Quando é possível, depois gravam CDs, escrevem livros, fazem 

exposições. E dão-nos isso tudo. Informam-nos. […] A instituição devia 

acarinha-los, agradecer-lhes muito. (Entrevista Parceiro 16) 

A última categoria que surgiu acerca das potencialidades que as parcerias 

proporcionam diz respeito à existência e continuidade das atividades. Onde existem 

instituições presentes nos territórios que colaboram com a PELE e com a qual tenham 

relações de confiança, os projetos e os grupos conseguem continuar com maior 

facilidade ao longo do tempo: 

Os parceiros são fundamentais porque conhecem bem os territórios. São eles que 

estão lá todos os dias e que permitem que hajam condições para que as coisas 

continuem. (Entrevista Fundador/a da PELE 3) 

As pessoas não estão super motivadas para vir todas as semanas, não é? Temos 

diferentes momentos. E o fato de termos alguém que faz parte da PELE e que 

consegue fazer esse acompanhamento… acabamos por beneficiar também. Esta 

promoção de criação de coletividades, de associações, feita pela -------------. 

Acho que ali é absolutamente determinante. E que não acontece noutros 

contextos, por exemplo. […] Ou seja, neste momento é muito mais difícil 
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trabalhar no -------------. Porque as pessoas estavam motivadas para participar, 

mas de repente o projeto terminou [e não há mais no território o parceiro que 

colaborou com os projetos artísticos da PELE]. E lá está, é muito mais difícil, 

por exemplo, chegarmos a outras pessoas lá. Neste momento é mais difícil. 

(Entrevista Fundador/a da PELE 2) 

Após a explanação dos pontos de força, em contraponto, apresentam-se as 

categorias que surgiram acerca das fragilidades presentes nestas parcerias, conforme 

pode ser observado na tabela que segue. 

Tabela 38 – Os pontos críticos do desenvolvimento de projetos de formação e criação artística em 

parceria: categorias que surgiram a partir das entrevistas com os parceiros e com os fundadores PELE 

1 – AS ESPECIFICIDADES DAS METODOLOGIAS [ARTÍSTICAS]  

 

1.1 – A não adaptabilidade para “todas” as 
pessoas 

1.2 – O limite das atividades na mudança das 
situações de vida das pessoas 

1.3 – A dificuldade em medir 
[quantitativamente] os impactos 

 

2 – AS DIFERENÇAS INSTITUCIONAIS  

 

 

2.1 – Tempos, recursos e objetivos diferentes 
podem criar criticidades  

2.2 – Dificuldades de comunicação 
interinstitucional  

2.3 – O difícil equilíbrio entre trabalho social e 
produção cultural 

3 – A EXISTÊNCIA DE RECURSOS LIMITADOS  3.1 – Recursos económicos limitados 

3.2 – Recursos humanos limitados [nos 
serviços] 

3.3 – Tempos de trabalho reduzidos/ falta de 
continuidade  

4 – OS CONSTRANGIMENTOS QUE CERTAS PARCERIAS TRAZEM    

5 –  NÃO APONTA PONTOS CRÍTICOS    

Fonte: elaboração própria a partir das entrevistas com os parceiros e fundadores da PELE 

A partir das entrevistas efetuadas foram identificadas 6 grandes categorias. Se na 

tabela anterior foi mostrado como os parceiros apontaram as próprias especificidades 

das metodologias artísticas como um dos pontos de força dos projetos, aqui se pode ver 

como outros parceiros sublinharam mais as fragilidades que elas possuem, como as 

dificuldades que as práticas artísticas têm em serem adequadas para todas as pessoas. 
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No específico, foi evidenciado como as pessoas podem não sentir-se à vontade ao fazer 

parte destes tipos de projetos, questão que adquire contorno mais delicados em EP: 

Outro ponto fraco é que não conseguimos também chegar a todos, não é? A este 

tipo de intervenções é preciso associar outras, porque tem pessoas que, até pelas 

suas formas de estar – isto quando estou a falar mais do trabalho direto com a 

população – não se identificam tanto, não sentem-se tão confortáveis com estas 

metodologias. Portanto, não podemos, do ponto de vista de intervenção, achar 

que só isto é o que se vai fazer. É preciso perceber como é que se adaptam estas 

metodologias, a quem e quando, e ter sempre um grande quadro do que eu quero 

atingir, não é? (Entrevista Parceira 5) 

Portanto, há aqui também esse fenómeno. Eles não gostam de muitas coisas 

porque acham que não é muito de homem. […] Porque, pronto, foi muito giro, 

muito engraçado, mas os próprios guardas e tal não…”Aquilo é para mulher, 

para menina”. E como é uma coisa que não é bem vista, eles acabam por não ir, 

acabam por abandonar e tal. […] Depois a gente não pode esquecer que o 

pessoal da PELE vai embora e eles voltam do pavilhão. […] Eles não querem 

atuar para os de dentro. Porque têm medo de serem gozados. (Entrevista Parceira 

14) 

A segunda questão crítica relacionada com as especificidades das técnicas 

artísticas evidencia os limites que as atividades têm na mudança das situações de vida 

das pessoas, principalmente quando consideradas atividades de formação profissional. 

Conforme aponta o trecho abaixo, porém, evidencia-se não ser uma questão ligada 

exclusivamente aos projetos artístico (em EP, neste caso), mas que diz respeito às 

conjunturas estruturais e às desigualdades da sociedade atual, em que, por exemplo, um 

diploma adquirido não é garantia de ter sucesso na procura de emprego:  

[As criticidades são] Aquelas que também qualquer outra atividade tem. Porque 

lá fora as coisas estão muito difíceis, nunca há nada que dê garantia de que ter 

um recluso que cumpra os objetivos aqui ou ali, chega lá fora e vai conseguir. 

Infelizmente a conjuntura é muito desfavorável. Mas não é diferente, em relação 

a estes tipos de projetos artísticos, de outros como a escola ou uma formação 

profissional. Portanto, estes pontos críticos penso que serão de tudo o que se 

passa lá fora que nesta altura é muito desigual. Há falta de oportunidades, não é? 

Aí pode ser frustrante para o recluso, mas isto é como vai ser chegar lá fora com 

um diploma de qualquer que seja, não quer dizer que seja garantida a porta 

aberta, não é? (Entrevista Parceira 11) 

O terceiro ponto relacionado com as criticidades que dizem respeito às 

metodologias artísticas associadas a projetos sociais remete para a dificuldade em medir 
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os impactos que estes projetos possuem, principalmente os que se manifestam no longo 

prazo. Conforme apontado no trecho que segue, existe uma grande dificuldade em 

medir objetivamente “indicadores de mudança nas vidas das pessoas”, não sendo 

possível criar variáveis e relações diretas de causalidades que permitam criar dados 

estatísticos de verifica dos impactos dos projetos:  

E outra zona crítica é a dificuldade que nós temos de medir estes impactos, não 

é? Porque estes impactos vão se repercutir, alguns no longo prazo, não é? 

Portanto não é possível manter um grupo de amostra no tempo. Porque eu sei 

que há  mulheres que neste momento estão envolvidas noutros projetos, mas eu 

preciso saber o que é que mudou. […] Esta é uma área muito frágil. É a questão 

da quantificação do impacto que isto tem na vida das pessoas, não é? Depois 

precisávamos quase questionar isto do ponto de vista psicológico, não é? Para 

perceber se, ok, reforçou, não reforçou. Aumentou a auto-estima, participa mais, 

não participa. Isto que nós vamos dizendo não é completamente senso comum, 

porque estou a dizer isto mais ou menos com bases, pois trabalho há 20 anos em 

intervenções comunitárias e, portanto, consigo de alguma maneira perceber o 

que correu melhor e o que correu pior. Mas, de qualquer maneira, dados 

quantitativos, científicos ,que provem que de fato houve mudanças, não temos.  
(Entrevista Parceira 5) 

A segunda grande categoria que surgiu acerca do desenvolvimento de projetos 

de formação e criação artística em parceria remete para as peculiaridades institucionais 

de cada entidade envolvida. Foram apontadas diferenças de objetivos, tempos e recursos 

que existem entre as diversas instituições. Os perfis organizativos diferentes e o difícil 

equilíbrio necessário para conciliar os objetivos não sempre coincidentes do trabalho 

social e das práticas artísticas podem criar ruídos interinstitucionais e organizativos que 

atravessam os trabalhos feitos em cooperação. Mesmo assim, foi sublinhado como estas 

parcerias são centrais e fundamentais e como o esforço que requerem pode trazer pontos 

positivos: 

E em certa altura… A ------------ não quer ser uma produtora cultural, nem 

nenhuma programadora de eventos, percebes? Portanto, o nosso trabalho é 

social. E em certa altura na construção do espetáculo essas questões foram surgir 

mais. Claro que eu percebo que a PELE vai em busca do seu rigor artístico, 

estético e que presa fazer espetáculos de qualidade e que sejam dignos, mas nós 

temos que mediar acerca de algumas coisas, e essas instituições têm que ter 

tempos diferentes, percebes? E recursos diferentes. […] Portanto, há uma 

questão de ajuste no tempo para isso. E depois há uma exigência de produção 

que é enorme. E a ------------ ficou de fato a fazer essa produção, no caso do -----
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-------, eu fiquei como produtora. Eu sou psicóloga, não sou produtora, embora 

no trabalho comunitário nós sejamos chamados a integrar mais questões. Porque 

é uma experiencia que nós não temos e temos que ver isso como mais um ponto 

de força. (Entrevista Parceira 2) 

Às vezes nós utilizamos as mesmas palavras, mas estamos a falar de coisas 

absolutamente antagónicas. Os objetivos das instituições são absolutamente 

antagónicos, embora não pareçam. Os interlocutores são absolutamente 

definitivos para as parcerias, não é? Os interlocutores de parte a parte, a maneira 

em que os interlocutores se encaixam. Não podemos fechar os olhos a isto. Há 

muitas questões simbólicas que existem nestas relações de parceria. Há algumas 

coisas instrumentais. Mas isto de parte a parte, atenção, não é? E às vezes dá ali 

um ruído. Mas isto nunca nós tirou a capacidade e a crença de que era 

absolutamente essencial fazer o trabalho assim, porque se não, não o fazíamos. 

Não o fazíamos mesmo. (Entrevista Fundador/a da PELE 3) 

Os pontos críticos, muitas vezes…Porque também nós dá trabalho. À instituição. 

Pronto. E eles vêm cá, fazem o trabalho deles, mas depois, eu costumo dizer, que 

eles vêm nos dar trabalho, porque é verdade. E também não é aquela situação 

tipo “eu venho, faço isso e vou-me embora”. Porque com a PELE a gente sabe 

que a seguir vem o livro, a seguir vem o documentário, a seguir vem o 

doutoramento, e sempre mais coisas. E, portanto, isso normalmente exige muito 

das pessoas que estão cá e exige trabalho. É verdade. E nós, como cada vez, 

temos menos gente para trabalhar, cada vez é mais difícil também darmos 

resposta a essa situação. (Entrevista Parceira 14) 

No mesmo sentido, foram evidenciadas dificuldades de comunicação 

interinstitucional que a distância (territorial) pode criar: 

Deixa-me pensar. Não estou assim a ver de repente nada… Assim, às vezes, pelo 

fato da PELE não estar no local, a questão da comunicação era mais difícil. Não 

era presencial, lá está, era mais por telefone, o que às vezes criava alguma 

morosidade, assim, nas respostas, não é? (Entrevista Parceira 3) 

As parcerias, e o necessário trabalho colaborativo que delas decorre, colocam 

novos desafios. Neste sentido, a conciliação dos tempos e dos modos de estar de 

instituições com diferentes níveis de flexibilidade, com estruturas com diferentes graus 

de formalidade e burocratização, foi apontada como uma outra questão crítica. Existe, 

portanto, um difícil equilíbrio entre o trabalho social e a produção cultural que deve ser 

encontrado e restabelecido continuamente no decorrer dos projetos e das parcerias: 

As dinâmicas do trabalho da PELE, com este tipo de envolvimento, é novo e é 

diferente com aquilo que normalmente essas estruturas estão habituadas, mas 
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acho que em todas as parcerias houve sempre essa vontade de reajuste. 

(Entrevista Fundador/a da PELE 2) 

Às vezes, ao trabalhar com pessoas mais do meio artístico, eles têm outros 

valores, não outros valores… mas outra forma de trabalhar, outras normas, 

digamos assim, não sei se estou a aplicar o termo mais específico, e, por vezes, 

ficou um bocadinho esse…mas, nada crítico […] Estamos a falar de uma 

estrutura artística, que por sua vez é composta de artistas, ou também 

maioritariamente por artistas. Em regra geral, tendencialmente, portanto, têm 

exceções, têm regras específicas do seu trabalho. Têm formas de estar e 

trabalhar e fórmulas, portanto, fórmulas diferentes de trabalhar de que outros 

profissionais. Mas isso acontece com as mais diversas profissões, portanto, não é 

específica dos artistas. E isso, por vezes, deu choques. Portanto, como aqui já 

identificamos. Isso é um projeto que agrega várias instituições públicas e 

privadas, com regras muito distintas […] Trabalhando em instituições 

extremamente burocráticas como a segurança social. Houve uns choques aqui 

com alguns elementos dessa estrutura por serem pessoas mais rígidas em termos 

institucionais, com menos capacidade de olhar para um parceiro que naquele 

momento vem de uma estrutura artística e que, se calhar, é mais flexível em 

determinadas coisas. (Entrevista Parceira 7) 

A terceira grande categoria que surgiu a partir das criticidades apontadas remete 

para a existência de recursos, económicos e humanos, limitados. Conforme os relatos, 

isto cria uma maior precariedade das situações, uma necessidade de recorrer ao trabalho 

voluntário e a uma sobrecarga, emocional, de tarefas (inusuais) e de responsabilidades, 

em poucas pessoas: 

Muitas vezes os apoios das parcerias refletem-se em apoios em espécie, ou seja, 

empréstimos. E, por vezes, isso não é suficiente, ou seja, por exemplo, no caso 

da -- -----, houve não só um apoio técnico de acompanhamento aos projetos com 

uma das técnicas -- ---- ----- que acabou por acompanhar os projetos. No entanto, 

é a PELE, de uma forma voluntária, desde 2013, que assegura o trabalho com o 

grupo de teatro -- ------- --. Ou seja, apesar de existir esse apoio, não existia o 

apoio financeiro. (Entrevista Fundador/a da PELE 2) 

Por exemplo, a PELE propôs fazer um espetáculo no parque -- ------- -----. Foi 

uma loucura do ponto de vista da produção, quer dizer, não tens noção da 

quantidade de mesas e de projetores que servem no espaço de fora. […] Os 

projetos sociais têm um orçamento limitadíssimo. Portanto, nós não podemos 

satisfazer [estas exigências]. E a PELE também sabe disso, porque tem essa 

vertente social, não é? Não é uma instituição diva que de repente faz 

espetáculos, mas há algumas questões de pressão. (Entrevista Parceira 2) 

Obviamente que se fosse acontecer de novo num futuro próximo tinha que 

acontecer com muito menos stress e com mais pessoas envolvidas, porque, de 
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facto, tem um desgaste muito, muito grande. Mas julgo que também vincou isto: 

que a -- ------- ----- também pode fazer coisas que saem da rotina. (Entrevista 

Parceiro 4) 

Conforme foi visto na primeira parte deste capítulo, as parcerias são, em boa 

medida, ligadas aos financiamentos, mesmo estes últimos sendo apontados como 

escassos. Apesar de existirem, conforme já apontado, diversas situações em que se 

sustentam a partir do trabalho voluntário, existe um limite de recursos que demarcam as 

ações possíveis. Isto introduz uma terceira questão, de certa forma associada aos 

recursos económicos e humanos limitados, que aponta aos tempos de trabalho reduzidos 

como um ponto crítico das parcerias.  

Maior regularidade, maior extensão dos projetos ao longo do tempo, maior 

presença da PELE nos contextos, territoriais e institucionais, em que implementa os 

projetos artísticos, falta de ações que proporcionam caminhos (formativos, artísticos e 

experienciais) mais continuados para as pessoas, são todas questões apontadas por 

parceiros quando interpelados acerca das criticidades nas parcerias com a PELE: 

Nós fazemos estes projetos com uma duração muito limitada, portanto, o ponto 

fraco é que muitas vezes não há tempo para maturar e reforçar estas relações, 

não é? A entidade que estava a liderar [e gerir economicamente] o processo 

acabou um ano antes do previsto. Portanto, no tempo em que estávamos já a 

começar a criar sustentabilidade para algumas coisas continuarem [o projeto] foi 

interrompido abruptamente. (Entrevista Parceira 5) 

Não. Não há pontos críticos…Eu não estou a ver que hajam assim grandes 

pontos críticos nestes projetos. Eu acho que o único ponto fraco destes projetos é 

mesmo não haver mais projetos. […] Porque os pontos fracos têm sido, na 

minha perspetiva, têm sido muito poucos. Porque, repare, todos aqueles que 

normalmente entram para estes projetos, é muito raro que desistam. (Entrevista 

Parceiro 13) 

Os tempos…É sabido, e eles próprios dizem, os criadores do projeto, que é 

pouco. Precisava de mais tempo. Precisava de muito mais tempo, quer para eles 

puderem trabalhar melhor, e quer para ocupar mais tempo dos reclusos. 

(Entrevista Parceiro 16) 

Logicamente eles sabiam que o tempo era este e nós sabíamos que o tempo era 

este, mas os reclusos e nós queríamos mais. Queríamos que isto continuasse. 

[…] Nós, na minha perspetíva, era importante que tivéssemos algo que fosse 

contínuo, não com os mesmos reclusos, mas que tivéssemos uma presença 

continuada deste tipo de organizações e deste tipo de dinâmicas, como temos os 
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cursos de formação profissional. […] Tiveram cá três meses, foi muito bonito, 

correu tudo muito bem, gostaram muito, mas depois desaparecem. Deixa de 

haver. E eles sentem um vazio, nós sentimos um vazio. […] É a não 

continuidade, é a falta de fundos para estas coisas, não é? […] Porque mesmo o 

teatro… não tem nada a ver agora com isto, mas a título de exemplo, o Teatro do 

Oprimido, não é? Neste momento vamos parar porque a fundação já não vai ter a 

professora, por isto já não tem ninguém que venha cá. E, de repente, vamos ficar 

sem um projeto de três anos. Que eles adoravam e que corria muito bem. […] 

Mas eles vão desaparecendo porque lá está, eles também não têm fundos, e isto é 

longe do Porto e nós temos que contar com o voluntariado das pessoas por este 

tipo de coisas. (Entrevista Parceira 12) 

Para ser excelente, teria que haver uma continuidade no exterior quando eles 

saíssem. Infelizmente, em Portugal, realmente Portugal não dá muitas 

oportunidades. (Entrevista Parceiro 15) 

Conforme foi apontado acerca dos pontos e força entre as parcerias, a confiança 

recíproca possui um papel importante. Confiança que precisa ser reforçada ao longo dos 

projetos e que também pode levar a fazer alguns compromissos. Já foi discorrido como 

as peculiaridades institucionais de cada entidade envolvida levanta exigências diferentes 

acerca de objetivos, tempos, modalidades de atuação, etc. A nível relacional, portanto, 

isto cria a necessidade de colaborar, tendo que encontrar um equilíbrio 

interinstitucional.  

A necessidade de manter uma colaboração de confiança entre os parceiros pode 

levar a fazer passos que colocam em questão algumas peculiaridades intrainstitucionais. 

Conforme apontado pelos fundadores da PELE, as parcerias, essenciais, que viabilizam 

o trabalho e que dão visibilidade aos projetos, podem introduzir regras mais apertadas 

que podem até colocar em questão princípios internos à organização, sendo necessário 

um trabalho de negociação para chegar a soluções partilhadas: 

Às vezes parcerias com instituições muito fortes trazem regras mais apertadas, 

um monte de regras. Portanto, ganhas destaque, perdes liberdade. (Entrevista 

Fundador/a da PELE 1) 

Para nós foi difícil tomarmos a decisão e fazer pagar os ingressos. E lá está, esta 

é uma das questões em relação às parcerias. É muito difícil para nós, de repente, 

ter que cobrar bilhetes para os nossos espetáculos. Claro que conseguimos 

negociar isso. Conseguimos garantir que os grupos que viessem através de 

instituições com as quais trabalhamos tivessem acesso livre. Tentamos garantir o 
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acesso. Porque se não estamos a comprometer um dos nossos princípios. 

(Entrevista Fundador/a da PELE 2) 

E a Pele foi o pivô para gerar estas possibilidades de diálogo, neste caso 

concreto, não é? E de uma forma continuada, e acima de tudo nós sempre 

tivemos muito cuidado para não quebrar a confiança dos parceiros. E isto 

implica engolir sapos do tamanho do mundo também. (Entrevista Fundador/a da 

PELE 3) 

A última categoria que surgiu neste caso inclui todos aqueles parceiros da PELE 

que afirmaram não existirem aspetos críticos a serem apontados relacionados às 

atividades artísticas associadas a intervenções sociais feitas em parceria com a 

associação. Neste sentido, o diálogo constante, a tentativa de encontrar soluções aos 

obstáculos de forma conjunta e no decorrer dos projetos, promoveram o bom andamento 

das atividades e das parcerias:  

Os pontos mais críticos… As críticas, estou a tentar lembrar-me de algumas 

coisas mais difíceis que tivemos… mas não tivemos uma ligação… eu e a minha 

colega tivemos uma relação muito grande com as pessoas que estavam, portanto, 

tudo o que não acontecia tão bem era… havia uma articulação muito estreita. 

Depois deste tempo eu não tenho nada a apontar. Se calhar na altura até diria: 

olha este ou aquele ponto… mas se fosse alguma coisa era uma crítica nada de 

especial. (Entrevista Parceira 9) 

Não sei. Nunca pensei na relação com eles assim dessa forma. Porque eu não 

vejo, não estou a ver pontos críticos. […] E pontos críticos… Sério, não estou a 

ver. Eu nunca tive necessidade de dizer à ---------------, à direção da PELE, “não 

faça isso, não vá por aí”. Nunca tive necessidade. (Entrevista Parceira 10) 

Não existem aspetos críticos relacionados a este tipo de projetos. Para mim 

nunca há nenhum aspeto negativo para implementar isso aqui. Vão existindo 

alguns obstáculos que têm a ver com alguma mentalidade institucional. Mas, 

tirando isso, não há razões nenhuma para que as coisas não funcionem bem. 

(Entrevista Parceiro 15) 

Olha, eu da minha parte, não te consigo dizer pontos críticos, porque do trabalho 

que temos vindo a fazer... ou seja, não há um trabalho contínuo com o meu 

projeto. Portanto são coisas mais pontuais.[…] Portanto, sempre que há um 

espetáculo da PELE nós também tentamos levar os miúdos para que estejam, 

para que o possam assistir. E agora tivemos a oficina de ---------------- que 

também correu bem. Portanto, da nossa parte aqui do -------, não há pontos 

críticos. Porque também não há uma relação de trabalho contínuo. São coisas 

pontuais e têm corrido sempre bem. (Entrevista Parceira 1) 
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As motivações, os pontos de força e os pontos críticos, apontados acerca das 

colaborações pelos parceiros e pelos fundadores da PELE entrevistados, introduzem, de 

certa forma, um dos temas centrais que o estudo e análise do trabalho da associação 

levanta: quais são as especificidades do trabalho artístico, mais especificadamente, 

teatral, em âmbito social? De que formas e em quais medidas as práticas artísticas 

podem criar novas redes de relações locais que proporcionam inclusão, conexão, 

solidariedade, pertença e proximidade?  

A partir destes questionamentos e em linha, portanto, com a pergunta de partida 

deste trabalho e com o objetivo geral explicitado no primeiro capítulo que, lembra-se, é 

o de analisar, através de uma perspetiva sociológica, como e em qual medida 

determinadas ações da sociedade civil de caráter cultural e artístico proporcionam 

alternativas às formas de exclusão e segregação social no concelho do Porto, no 

próximo capítulo irá ser apresentada a análise feita sobre o tema a partir da triangulação 

dos dados recolhidos. 
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Capítulo 6. – Intervenção artística e inclusão social: uma 

análise a partir das práticas artísticas desenvolvidas pela 

associação Pele_Espaço de Contacto Social e Cultural  

No decorrer deste trabalho foi apresentada uma visão multidimensional da 

associação portuense sem fins lucrativos Pele_ Espaço de Contacto Social e Cultural. 

Conforme apontado na descrição do capítulo metodológico (Cap. 1.3), os objetivos do 

presente estudo estavam voltados à compreensão da associação, inserida em seu 

contexto, e de suas atividades, consoante o modelo analítico de estudo de caso. 

 Procurou-se uma compreensão do fenómeno (intervenção artística e inclusão 

social) de forma integrada, dialogando entre níveis micro e macro, evitando uma análise 

isolada do objeto e colocando atenção acrescida à dimensão organizacional, social e da 

qualidade de vida, não negligenciando, porém, as outras dimensões que apareceram, 

mesmo de forma transversal e integradas noutras253. No presente relatório tentou-se 

articular a complexidade do objeto com as reflexões e a revisão da literatura, 

respeitando discursivamente o andamento do trabalho abdutivo.   

A partir de uma análise diacrónica, foi feita uma descrição do objeto empírico 

(cap 1.2) e, em seguida, uma descrição da dimensão organizativa (cap 2.4). Foi levada 

em consideração a comparticipação de agentes (institucionais) do território, questão 

que, ao longo da investigação, observou-se ser fundamental para a operacionalização 

das atividades. Neste sentido, foi proposta a análise das parcerias a partir da 

triangulação de dados, apresentada no quinto capítulo. 

Consoante os objetivos da investigação, foi colocada particular atenção no 

estudo das peculiaridades dos participantes das atividades. Foi proposta uma 

caraterização dos grupos envolvidos a partir de um levantamento sociologicamente 

                                                             
253 Conforme já apontado no primeiro capítulo, consoante o estudo sobre Portugal de Vera Borges, Pedro 

Costa e Susana Graça (2014), existem 5 abordagens possíveis para investigar as artes (teatrais): 

económica; organizacional; cultural; social; e da qualidade de vida de consumidores e pessoas envolvidas 

nas artes. A dimensão organizacional, social e da qualidade de vida foram as mais aprofundadas neste 

estudo, sem deixar de tocar, mesmo que de forma residual e transversal às outras esferas também, a 

dimensão económica e a cultural. 
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orientado das caraterísticas sociodemográficas de seus participantes e foi feita uma 

análise das relações intergrupais, referidas no quarto capítulo.  

Antes de avançar para a exposição dos resultados desta investigação acerca dos 

“impactos” sociais do trabalho da PELE, em seguida, propõe-se um apanhado das 

principais caraterísticas identificadas da associação e de seu trabalho. Portanto, a partir 

do que foi relatado até aqui, integrado com as outras peculiaridades do trabalho da 

PELE que surgiram, na tabela 39 reuniram-se as caraterísticas principais acerca das 

especificidades do trabalho artístico e teatral em contextos de intervenção e inclusão 

social, consoante a investigação de estudo de caso, objeto deste escrito. 

 

Tabela 39– As especificidades do trabalho artístico e teatral em contextos de intervenção e inclusão 

social: caraterísticas principais que surgiram ao investigar a associação PELE 

1 - Assenta em projetos artísticos temporários, mas pode visar continuidade Capítulo 1.2, 2.4, 4.3 e 5.2 

2 – É um trabalho que promove o cruzamento de trajetórias individuais: envolve e cria grupos 
heterogéneos com objetivos comuns (comunidade de práticas) 

Capítulo 1.2, 2.4 e 4 

3 – É um trabalho de rede que envolve diversos agentes a diferentes níveis e com diferentes 
papéis 

Capítulo 2.4 e 5 

4 – Inclui especificidades da arte social  Capítulo 1.2, 3 e 6.1 

5 – É um trabalho que implementa processos criativos que visam construir um objeto artístico 
final 

Capítulo 1.2 e 6.1 

6 – A prática teatral é lúdica, mas, ao mesmo tempo, exigente e séria, que trabalha motivações e 
competências 

Capítulo 5 e 6.1 

7 – São projetos que têm implicações (impactos) multidimensionais Capítulo 6.2 

Fonte: elaboração própria 

Conforme foi abordado ao longo das páginas que precedem, é possível afirmar 

que o trabalho da PELE assenta em projetos artísticos temporários, mas pode visar 

continuidade, proporcionada, inclusive, a partir de um trabalho de rede. Continuidade, 

portanto, que pode ser proporcionada pelas colaborações em parcerias (capítulo 5.2), 

mas que também decorre pela fidelização das pessoas à associação, conforme 

mostraram as trajetórias individuais dos participantes dentro da PELE (capítulo 4.3).  
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É um trabalho de grupo(s) feito através do processo de criação artística coletiva. 

Os grupos têm experiências artísticas diferentes e diversos graus de heterogeneidade 

interna e, em certos momentos da trajetória da associação, encontram-se para colaborar 

a projetos comuns ou por suportar-se mutuamente. Envolve pessoas com trajetórias 

pessoais e culturais heterogéneas que interagem e que perseguem, mesmo com 

modalidades e intensidades diferentes, um objetivo comum: a criação e apresentação 

pública de um objeto artístico coletivo. 

 Encontraram-se representados grupos sociais diferentes sob múltiplas 

caraterísticas, conforme apontaram os indicadores que foram trazidos no quarto 

capítulo, mas são projetos frequentemente feitos em colaboração com instituições 

sociais e que privilegiam trabalhar com pessoas que não costumam ter acesso às práticas 

artísticas, quer como públicos, quer como participantes.   

É um trabalho que envolve diversos agentes a diferentes níveis e com diferentes 

papéis, conforme foi explicitado ao longo da descrição do objeto empírico (capítulo1.2), 

na descrição fundamentada da dimensão organizativa e estrutural da PELE (capítulo 

2.4) e na análise da rede e das parcerias no território (capítulo 5).  

A partir dos discursos dos fundadores da associação, dos parceiros e dos 

participantes, associada às observações e reflexões feitas proporcionadas pela presença 

do investigador no terreno e tendo em vista o estado da arte apresentado acerca dos usos 

sociais e políticos das artes (capítulo 3), é possível afirmar também que o trabalho da 

PELE pode ser enquadrado no que Pierre Bourdieu (2013) definiu como arte social, em 

contraposição à arte pela arte e à arte burguesa, já introduzido no segundo e no terceiro 

capítulo.  
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Tabela 40 – As especificidades do trabalho artístico e teatral da PELE, exemplo de arte social 

INCLUI ESPECIFICIDADES DA ARTE SOCIAL  

 

1 –  É um teatro próximo às pessoas [todas] 

2 – É um trabalho para, pela e na comunidade  

3 – É uma arte politizada 

4 – É um trabalho ligado às realidades (Sobre o passado, o 
presente e a reflexão das possibilidades – de ativação – 
futuras)  

5 – Pode [tenta] mudar a sociedade 

6 – È um trabalho que promove a (co)participação das pessoas 
e das comunidades: é uma co-costrução participativa  

7 – Dificuldade  em serem reconhecidos no meio artístico 

8 –  Devem haver cuidados específicos para gerir o “perigo da 

institucionalização” de uma arte que se diz espontânea/ 

contra-cultura 

Fonte: elaboração própria 

Ao tratar as especificidades do trabalho artístico e teatral em contextos de 

intervenção e inclusão social, esta diferença entre arte “convencional” e arte “engajada” 

foi um tópico que surgiu em diferentes momentos. Na tabela 40 acima proposta, foram 

sintetizadas as principais caraterísticas encontradas que proporcionam esta afirmação. 

Artes com diferentes participantes, diferentes públicos e diferentes objetivos.  

Eu acho que a arte, de uma maneira geral, é para despertar consciências. Agora, 

a arte mais elitista não chega a tantos. E eu acho que a PELE consegue chegar a 

todos, tanto chega a pessoa que tenha a quarta classe, que não tenha um saber 

escolar, académico, mas tenha outros saberes – e a PELE percebe isso, sabe 

trabalhar isso e sabe respeitar isso – como chega a um doutorado, chega a todos. 

E isso é que é importante, porque a arte elitista não chega a todos, e as pessoas 

nem entram porque sentem medo, até se sentem constrangidas. (Entrevista 

Parceira 7) 

Reunindo, portanto, estas especificidades associadas aos projetos artísticos e 

teatrais promovidos pela PELE, evidencia-se, consoante os relatos recolhidos dos que 

neles participam ou participaram, que é uma arte inclusiva que se propõe próxima a 

(todas) as pessoas: 

Em primeiro, é um teatro que é para toda a gente. Porque normalmente as peças 

de teatro comunitário são gratuitas e são feitas com pessoas da comunidade, que 

tentam demonstrar à nossa comunidade os valores da comunidade, ou tentarmos 

transmitir sempre uma mensagem de alerta, para que as pessoas abram um 

bocado os olhos, para que as pessoas começem a solidarizar umas com as outras, 
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conviver mais umas com as outras. Mas, essencialmente, o teatro comunitário, 

aquilo o que eu achei, é que é um teatro que engloba toda a gente. Que seja rico 

ou pobre, mais carenciado ou menos carenciado, as pessoas podem assistir e 

podem, se quiserem, podem participar, “tenho formação em teatro”, “não tenho”. 

Teatro comunitário é como o nome diz, quer dizer comunidade, logo, toda a 

nossa comunidade. (Entrevista Ator Participante 8)  

Envolve a comunidade no seu complexo ou, pelo menos, se propõe aberta para 

qualquer pessoa que queira entrar a participar, sem custos para as pessoas participantes 

e sem seleções, castings ou requisitos particulares: 

O TC é aquilo que nós fazemos. São pessoas da comunidade que atuam. Somos 

pessoas, nenhuma de nós tem formação teatral ou académica ou quer que seja. 

Pelo menos em teatro não temos, somos pessoas perfeitamente comuns, as 

idades são muito variadas, portanto é toda gente da comunidade…E o convite 

fica aberto para quem quiser aparecer. […] É a comunidade que esta a fazer para 

a comunidade. E quase sempre os espetáculos são apresentados em sítios onde 

realmente há uma ligação grande com a comunidade. (Entrevista Atriz 

Participante 1) 

É uma arte politizada, que trata temáticas políticas e que predispões à 

participação, tentando mudar a sociedade. Que parte das realidades e cotidianidades das 

pessoas, que estimula o diálogo e a reflexão sobre condições humanas e sociais e que 

pode-se tornar uma atividade que tente modificar as situações poblemáticas:  

Acho que nestes tipos de teatro mostram-se os problemas da sociedade e os 

inúmeros problemas que existem na sociedade. E mostra que as pessoas 

procuram lutar para resolver estes problemas. Nós sentimos que o teatro nos dá 

voz para tentar mudar estes problemas. Para enfrentar as dificuldades. Surdos e 

ouvintes têm dificuldades na vida e precisam lutar para modificar estas 

situações. […] Com o grupo de teatro percebi que é uma adaptação da realidade. 

Nós vamos passar por situações reais e depois o teatro trata destas situações. 

Antes da PELE eu não pensava nisto. Não pensava que o teatro poderia 

influenciar as coisas que podem ser mudadas na sociedade. Não pensava nada 

disto. Nem pensava que o teatro tinha esta mensagem, para mim era mais 

cómico. Depois da PELE eu percebi que sim, que há teatro que pode mudar a 

sociedade. (Entrevista Atriz Participante 3) 

Inclui, portanto, a perspetiva de um uso da arte enquanto ferramenta de 

transformação social: 
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Então, baseamo-nos em problemas reais, que muitas vezes até nós passamos.[…] 

Eu lembro-me que uma das primeiras peças foi um problema que nós passamos 

perto da nossa casa, em que por exemplo existia um parque público que era fora 

do bairro. Então nós, crianças gostávamos de ir para o parque, mas nós fomos 

mandadas a sair do parque porque éramos de um bairro social e estava perto de 

umas vivendas. Claro que nós não gostamos disso e então usamos isso. Foi uma 

peça para tentar mudar. (Entrevista Representante do grupo que surgiu após os 

projetos da PELE 2) 

É um espaço de interação entre poética e política. Uma possibilidade de exprimir 

esteticamente e de forma irónica um período histórico complexo e duro: 

Depois também fizemos algumas intervenções e fomos em manifestações que 

foram importantes e fizeram parte do nosso percurso de crescimento pessoal e 

social, de consciência social, que os momentos políticos nós obrigam a ter. Uma 

[participação] focalizava nas condições de vida das pessoas, nos seus trabalhos. 

E também fizemos participações nas comemorações de 25 de Abril, numa forma 

muito poética . Em conjunto criamos uma imagem, uma estética… foi quase que 

uma peça, mas em movimento. Nada de extremamente programado. Foi 

surgindo naquele momento, mas manifestava claramente a nossa impotência. 

Fomos claramente irónicos. Brincamos com a forma como estávamos a ser 

tratados… tratados [nós,] povo português em geral. Sem ligação partidária. Era 

um mau momento que estávamos todos a passar. […] A imagem também era 

uma imagem belíssima. Havia uma personagem que, neste caso, era eu, que 

caminhava com um casaco dourado, uma cartola e encarnava uma troika. Má, 

cínica e que puxava as pessoas. Manipulava seres humanos com umas cordas, 

com umas extensões. E ria-me. Portanto, fazíamos mesmo claramente… 

associava-se claramente ao governo que estava naquela altura (Entrevista Atriz 

Participante 4). 

È um trabalho que promove, portanto, a (co)participação das pessoas e das 

comunidades.  É um espaço em que é possível ensinar e aprender reciprocamente, 

confrontar-se com pessoas de outras gerações e não se propõe como espaço de fruição 

“passiva”, mas envolve a comunidade e a convida a falar de si, de seus problemas e 

memórias, de forma coletiva: 

O teatro comunitário envolve a comunidade a falar de si. A misturar os seus 

problemas e a por as pessoas espetadores atentos. É um teatro feito por pessoas 

que nunca fizeram teatro, mas que sabem comunicar e transmitir o que lhe vai na 

alma mediante aquilo, os problemas que eles vivem, como o que se passa a nível 

da peça de teatro que estamos a concretizar. Isto para mim é uma mais-valia do 

teatro comunitário. Pronto, o teatro profissional é profissional, não tenho nada 
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contra, mas acho que o teatro comunitário, veio dar uma mais-valia para as 

pessoas. (Entrevista Atriz Participante 5) 

O teatro comunitário é uma forma de juntar as pessoas. De conseguir com que 

elas consigam interagir umas com as outras, que elas consigam obter ali um 

momento de lazer, de convivência. Podemos partilhar histórias, conviver com 

pessoas mais velhas, com pessoas mais novas, em que tanto nós podemos 

ensinar a elas, como também podemos aprender. (Entrevista Ator Participante 

A8) 

Agora. O que eu gostei no teatro da Pele é por ser um tipo de teatro diferente. 

Porque é assim: uma pessoa vai ao teatro, vai ver uma peça que é baseada num 

romance ou num livro ou num texto. Naquele caso também foi depois, digamos, 

limado pela ------------. Mas aquilo nasceu, a peça em si, o --------- em si nasceu 

da participação das pessoas. […] A peça em si, o texto em si, nasceu da 

participação das pessoas. Do quê vamos fazer, como vai ser, como os próprios 

hinos. Foram todos os dias, eles foram montando quase que um puzzle, hoje uma 

peça, uma fala, um bocado de texto que foi metido, e amanhã outro. (Entrevista 

Ator Participante 21) 

E é uma arte que possui dificuldades em ser reconhecida no próprio meio 

artístico, ou campo, como o denominaria Bourdieu (2013), conforme já antecipado no 

segundo capítulo ao descrever e analisar a trajetória da associação e consoante os relatos 

que seguem: 

Os primeiros três quatro anos foram a partir pedras e de resistência pura e dura. 

Porque eu tinha os meus colegas a me dizer constantemente que tudo o que 

fazíamos era apenas um teatrinho e que nem sequer podia ser chamado de arte. 

(Entrevista Fundador/a da PELE 1) 

Eu acho que o grande obstáculo é fazer o trabalho contra cultura. Ponto final de 

parágrafo. Eu acho que nem nós tínhamos consciência que o que fazíamos era 

um trabalho contra cultura em determinada altura. Ou pelo menos não tínhamos 

consciência que era assim tanto. E acreditávamos se calhar que as pessoas eram 

mais abertas. […] Portanto, tu estás a numa lógica contrária à que funcionam os 

teus parceiros, as pessoas com quem trabalha, os teus financiadores. E isto 

complica muito a vida, mas ao mesmo tempo acho que é uma grande inspiração 

para continuar a fazer este tipo de coisas. (Entrevista Fundador/a da PELE 3) 

As pessoas que trabalharam connosco e as pessoas que nós recebiam [em 

Teatros e outros espaços legitimados e simbolicamente importantes no contexto 

artístico] não nos vêm como artistas. Vêm-nos como pessoas amadoras que estão 

ali a fazer um teatrinho, não atrizes ou atores amadoras que vão ali a fazer um 

teatro, um espetáculo.[…] deveriam até ficarem contentes pelo fato de nós 

tirarmos tempo de nós para ir fazer isto. Porque isto não é só para nós, é para a 

comunidade inteira. (Entrevista Atriz Participante 12) 
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A última questão que surgiu associada à arte social, e que também dialoga com 

as caraterísticas apontadas nas linhas teóricas de Bourdieu (2013), remete pelo perigo de 

institucionalização que estas experiências têm. Conforme foi apontado pelos próprios 

fundadores da PELE, isto implica a necessidade de observar criteriosamente o 

fenómeno (por parte dos próprios fautores também) e de ter cuidados específicos para 

gerir o “perigo da institucionalização”, principalmente em períodos caraterizados por 

crises (económicas, mas não somente) e nos momentos de maior visibilidade: 

Eu acho que há projetos, eventos e projetos, neste momento  preocupados com 

as comunidades. Que trabalham de formas muito diferentes, com metodologias 

com as quais até concordo, mesmo sendo diferentes, e com que eu concordo e 

que acho que podemos chamar de comunitário. Mas tem outras que não 

reconheço minimamente como prática comunitária, pelo contrário, acho até 

práticas muito perversas. E, portanto, acho que vivemos um fenómeno de moda. 

A criação artística ancorou-se muito a este trabalho comunitário para justificar a 

sua existência num tempo de forte crise e eu acho que isto é uma asneira, 

porque… por questões obvias, porque a criação artística precisa de se fazer 

sempre de diferentes formas[…]acho que muitas vezes os processos são muito 

perversos, muito mais centrados no processo artístico do que propriamente no 

processo de trabalho[…] (Entrevista Fundador/a da PELE 3) 

Agora o perigo, o perigo que tem nessas coisas é aquilo que eu dizia há um 

bocado, quando a coisa é demasiado contracultura e de repente é absorvida pela 

cultura vigente e virou cultura… tu tens que estar muito bem equilibrado. Tudo 

isso: comum, comunitário. Hoje, em 2016, já é um tema de estudo, mas só em 

2008 não se falava em teatro comunitário. […] E automaticamente me lembro 

daquilo que eu te dizia há um bocadinho: eu tive muitos colegas, quando a PELE 

apareceu, que acharam isso deplorável. Muitos deles agora estão a desenvolver 

coisas com comunidades por aí. Um sítio que não era reconhecido como arte, 

tornou-se  uma espécie de salvação [para os artistas]. Parece-me uma coisa 

muito de maquilhagem. Parece-me uma coisa de muita plasticidade e parece-

me…. O teatro deste tipo é uma coisa linda. Se institucionalizado vira uma 

Igreja e vira uma Roma. […] A PELE já não é contracultura há muito tempo. A 

PELE ditou regras, a PELE ajudou a mudar a forma que se olha para a cultura, 

neste caminho do envolvimento comunitário. (Entrevista Fundador/a da PELE 1) 

Os projetos da PELE concretizam-se num trabalho que implementa processos 

criativos que visam construir um objeto artístico final. A apresentação pública final, 

portanto, faz parte do próprio processo e ao longo da investigação observou-se a sua 

centralidade. É um grande desafio para todos os envolvidos e é o grande objetivo 

comum a ser alcançado. Apresenta para os públicos o trabalho feito pelo grupo ao longo 
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dos meses, gratifica os participantes e, de alguma maneira, reforça a vontade de 

participar.  

Pode parecer uma questão óbvia, mas, ao considerar as múltiplas expressões de 

usos sociais e políticos da arte254, representa uma caraterística peculiar. A apresentação 

de um produto artístico final e a sua elevada qualidade estética são questões não 

secundárias nos projetos da PELE. A importância da apresentação final foi abordada por 

múltiplos entrevistados, proporcionando a criação de categorias específicas sobre o 

tema, apresentadas na tabela que segue. 

Tabela 41 – A centralidade da apresentação pública no trabalho teatral da PELE 

A APRESENTAÇÃO FINAL É CENTRAL 

 

 

1 – É um momento de satisfação pessoal 

2 – Favorece o reconhecimento social. Dá visibilidade. 

3 – A visibilidade pode levar também a criar, ou explicitar, jogos de forças 
e atritos 

4 –A apresentação final é um grande incentivo (reforço)  

5 – É um momento de comunicação, interação e transmissão de 
mensagens 

6 – O palco é festividade, é vida, é fazer 

7 – Espaço de liberdade que proporciona ações e experiências inusitadas 

8 – No palco aprendem-se novas expressividades e a ter mais confiança 
de si mesmo 

9  –  O palco é responsabilidade 

Fonte: elaboração própria a partir das entrevistas. 

É um momento de satisfação pessoal e de reconhecimento social. Promove um 

auto medição com as próprias capacidades e o participar numa apresentação pública 

bem sucedida traz sentimentos de satisfação. Orgulho e agrado para com os objetivos 

alcançados e, por vezes, pelos sucessos dos espetáculos finais que foram para além das 

espetativas dos próprios participantes. Questão apontada pelos participantes aos 

                                                             
254 Existem hoje inúmeras experiências de teatro com uma forte vertente social e educativa que focam 
sempre mais no processo, colocando em questão a necessidade e a centralidade do produto final e de sua 

apresentação pública. A título de exemplo, evidencia-se o método do process drama. Uma metodologia de 

ensino e aprendizagem com possível utilização em escolas e que não contempla a apresentação final 

(O'Neill, 1995). 
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projetos, mas também pelos técnicos profissionais (parceiros) que observaram 

externamente as atividades. 

Apresentei-me. Fizemos uma apresentação aqui. Eu não estou habituado a essas 

coisas, o subir ao palco e ter uma multidão a olhar para mim. Foi a primeira vez 

e deixou-me um bocado inseguro. Mas nada como levantar a cabeça e fazer o 

que tem que ser feito. A coisa mais gratificante foi, no fim, conseguirmos fazer 

tudo direitinho. (Entrevista Ator Participante 16) 

Se calhar não esperávamos que corresse tão bem. [Estavam] pessoas de fora, as 

pessoas, os diretores da PELE, vieram alguns familiares de reclusos e veio a 

população reclusa. O mais gratificante foi o público aplaudir-nos ao fim. Porque 

é fixe. (Entrevista Ator Participante 17) 

É bom. Eu pensava que iria ficar inibida, mas não. Estava com este receio de não 

me sentir bem e ficar inibida até para a presencia de todas as pessoas, mas não. 

Senti-me bem. Não tive problemas, estava a desempenhar meu papel, pensava 

sobre o meu papel, para não me esquecer de nada.[…] Sentia-me muito bem. 

Muito bem e à vontade. É como se já conhecesse aquela gente toda que estava à 

minha frente. Estava assim, nervosa e ficava nervosa até começar. E depois me 

deixava ir e coreu bem. Senti-me muito bem. (Entrevista Atriz Participante 7) 

Nas apresentações finais eles mostram de fato o trabalho completo, acabado, 

recebem palmas, percebem que as pessoas os gostam, recebem muitos elogios. 

Talvez seja o momento alto. O espetáculo, não é? Claro, embora saibamos que 

aqui conta muito o processo. (Entrevista Parceira 11) 

Acho que [a apresentação pública final] é a cereja no topo do bolo. Porque eles 

conseguem ver o trabalho deles. E principalmente pela felicidade deles e o 

orgulho deles de mostrarem: “eu consegui”. E depois o orgulho deles na 

transformação que sentiram. O orgulho de mostrar. […] E quando teve a 

situação da apresentação em -------------, em que não foram todos, não é? O meu 

medo era: eles vão dizer que não querem ir, mas não, eles uniram-se como grupo 

e disseram: nós vamos representar os que não vão. E com a metade do grupo 

conseguiram fazer a apresentação final e depois conseguiram chegar aqui e 

dizer: “nós conseguimos mostrar que éramos um grupo”. Portanto acho que isto 

mostra tudo. Não é? (Entrevista Parceira 12) 

[A apresentação] Não pode ser num espaço confinado ali, em meia dúzia de 

metros e que não há, não se pode explanar, às vezes, até aquilo o que se aprende. 

Tem que haver aqui, digamos, condições para as pessoas também mostrarem 

aquilo que aprenderam e aquilo o que são capazes, aquilo que conseguiram ou 

não conseguem fazer. (Entrevista Parceiro 13) 

Junto aos sentimentos pessoais de orgulho e satisfação, promove também uma 

maior visibilidade para com os públicos, que pode expressar-se num reconhecimento 

social acrescido, mais temporário, ligado ao “momento do palco, mas também com 
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repercussões mais alargadas, como no caso emblemático da Atriz Participante 6, que 

afirmou que com as apresentações teatrais tornou-se mais conhecida pelas pessoas da 

freguesia, que acabaram aproximando-se mais a ela. 

Marcou-me o primeiro espetáculo. Foi aquilo que a gente teve a trabalhar porque 

aquilo parecia mesmo uma pólis. Por isto que aquilo fez sentido para mim. E 

marcou-me a reação das pessoas, as pessoas terem gostado. Terem dito que foi 

um dos melhores espetáculos que foram ver. (Entrevista Atriz Participante 12) 

Porque é inexplicável tu estares em palco. Tu fazeres o trabalho nos bastidores e 

fazer o trabalho no palco. É inexplicável. Só quem está lá é que sabe o que é ver 

a cara do público completamente rendido. É muito bom. Muito bom mesmo. 

[…] Ao ir na rua. A maior parte das pessoas que te viram nas peças vir a ter 

contigo e… como é que isto é possível. É o espalhar a palavra. Porque nós 

antigamente, eu falo por mim, assim, passas na rua por alguém, bom dia, boa 

tarde, e ninguém sabia quem tu és. Agora é muito diferente. Tu tens uma visão 

daquilo e és vista completamente de outra forma. As pessoas aproximam-se 

muito mais. (Entrevista Atriz Participante 6) 

Quando apresentei-me no primeiro espetáculo ------------------, não me passou 

pela cabeça que ia ter a dimensão que tivesse. O sucesso que nós tivemos, isto 

ninguém o pode negar. Eu posso dizer que no fim eu senti-me uma diva. Eu 

achei que eu era a maior naquele dia. Levantou-me o ego cem por cento. 

(Entrevista Atriz Participante 10) 

Pronto, nós começamos a peça com aquela semi-luz, deitados, e depois 

começamos a tentarmo-nos descobrirmos, descobrirem o nosso corpo e tudo 

isto. Ora. Cada um tinha seu movimento. Com aquele friozinho na barriga que se 

sente, mas depois do primeiro minuto, digamos assim, deixas de ser tu e já és 

aquilo que estás a representar. […] E depois aquela satisfação no final. Aquela 

sensação de dever cumprido, de saber que as pessoas gostaram, que aplaudem. 

[…] E ela “olha, até me emocionei a te ver a fazer aquilo. Quer dizer ouvir isto 

desta miúda, que na altura tinha 17 anos, que critica tudo e mais alguma coisa, 

para mim aquilo foi a cereja no topo do bolo. Pronto e lá está, são estas coisas, 

estes pequenos bocadinhos, que me fazem querer fazer mais. (Entrevista Atriz 

Participante 1) 

Conforme sugere-se no último trecho acima, questão encontrada noutras falas 

também, a satisfação pessoal e o reconhecimento social, proporcionados pelas 

apresentações finais, tornam-se também incentivo para a continuação sucessiva nas 

atividades artísticas e teatrais.  

A visibilidade das apresentações finais dos projetos teatrais pode levar também a 

criar, ou explicitar, jogos de forças e atritos. Associado principalmente a instituições 
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rígidas e totais como os EP, foi evidenciado nas entrevistas como a responsabilidade da 

atuação de um trabalho final, o ter que “mostrar-se”, o ter um público na frente, pode 

tornar-se um momento de possível reivindicação e chantagem, num duplo sentido. Ao 

mesmo tempo em que os participantes possuem uma oportunidade para reclamar e para 

atuar mecanismos de chantagens, estes jogos de força podem ser atuados também pelas 

instituições, acerca da não participação e da não ida em apresentações finais. 

E nós não podemos correr o risco de ter, por exemplo, um teatro aberto ao 

público, e estarmos dependente de, naquele dia, “eu não quero fazer”, ou “eu 

quero fazer”, ou “eu não quero”, ou “não me apetece”. Ou pronto, arranjou um 

problema qualquer e não vai aparecer. E são vedetas, e depois são 

manipuladores, porque essa posição é muito manipuladora. (Entrevista Parceira 

14) 

Quando depois nós fomos para a apresentação em ------------ e em que alguns 

reclusos não puderam ir, isto partiu-nos o coração. (Entrevista Parceira 12) 

Só que eu não pude ir porque tinha um castigo. Quem tivesse castigos a meio 

ano não podia ir. (Entrevista Ator Participante 16) 

Associado ao momento de visibilidade, foi apontado também como no palco 

juntam-se vozes que comunicam seus pontos de vista, tornando-se, assim, a 

apresentação final, um espaço privilegiado de interação, comunicação e a transmissão 

de mensagens de um grupo. Se foi apontado como o palco pode tornar-se também um 

espaço de denuncia, nota-se, também, como foram sublinhados os limites desta 

comunicação, principalmente devida a públicos reduzidos e com caraterísticas 

específicas, representados por familiares e simpatizantes.  

Eu faço teatro comigo mesmo, com as minhas colegas, com os meus colegas. 

Somos todos um só, naquele palco alí. Somos só uma voz, embora sejamos 

muitos, mas somos só uma voz. Faço teatro com o ------------, com o ----------, à 

nossa maneira. […] Há um ditado que eu gosto muito: “tantas vezes vai o 

cântaro à fonte, que algum dia parte a asa.” Fala hoje, fala amanhã, fala depois. 

Há-de chegar um dia em que vai dar um click em alguém. E esse alguém vai 

refletir sobre o que ouviu, sobre o que os outros comentaram e sobre a própria 

ideia dele, a própria conclusão que ele tirou acerca daquilo tudo. Eu acho que 

um dia isto vai dar frutos. Não sei quando, mas eu tenho a convicção de que isto 

ficou, um bocadinho, em cada pessoa que lá esteve naquele palco ou naquela 

plateia. (Entrevista Atriz Participante 10) 

Nós dissemos aquilo que tínhamos que dizer e o diríamos outra vez e não sei 

quantas vezes [mais]. (Entrevista Atriz Participante 12) 
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As atuações do Mapa foram poucas, foi pouco público, de numero reduzido na 

atuação em Lisboa, três atuações ali no Mosteiroem que estavam cem pessoas. 

Qual foi o publico que viu aquilo? Teve, mas aquilo teve maior impacto junto da 

parte de quem pensasse de forma parecida, ou quem tem intervenções na 

sociedade, a parte politizada, essencialmente. E acho que as pessoas que 

assistiram, viram e ficaram alertadas para algumas situações. […] A denuncia 

maior foi a do Lagarteiro, que eu não conhecia também. Foi a oportunidade de 

conhecer e falar de uma zona da cidade de certo modo esquecida e que eu 

também desconhecia. (Entrevista Ator Participante 2) 

Uma outra questão que surgiu, foi como o fazer teatro é expressão do próprio 

viver, no sentido de sentir, experienciar e festejar. E também é vida no sentido de falar 

das vidas das pessoas, uma transposição poética das vidas individuais e pessoais em 

cima de um palco: 

Estar no palco é estar na vida. Igualzinho. É estar viva. Eu há um bocado falei-te 

da festividade da vida, e a festividade às vezes também pode ser dura. Há 

festividade que cansa. Mas é estar na vida, viva. É a noção, a consciência 

corporal, do teu eu, do que está alí, do que é a vida. Isto para mim é plena vida. 

(Entrevista Atriz Participante 4) 

Muito sinceramente eu acho que nós no nosso dia-a-dia também somos atores. 

Também no nosso dia-a-dia fazemos teatro. E depois é só transportar o nosso 

dia-a-dia para cima de um palco. Com outras falas, sim, ok. Mas, no fundo acho 

que é isto. (Entrevista Atriz Participante 9) 

Uma coisa que me deu muito, muito gozo foi fazer o Passeios ao Pôr do Sol. 

Porque a minha participação foi recuar há anos atrás e falar sobre aquilo que eu 

fazia na altura . Trabalhava numa tipografia. E aquilo deu me um gozo, foi um á 

vontade, aliás, até me trouxe uma certa alegria porque me trouxe recordações da 

infância, e, por isto, gostei imenso. (Entrevista Atriz Participante 5) 

E se, por um lado, reproduz a vida cotidiana das pessoas, atravessa memórias 

individuais e coletivas, o palco proporciona também o experienciar coisas novas, 

inusitadas, que remetem a ações imaginadas, mas também ao ter a possibilidade de 

frequentar espaços então desconhecidos ou de difícil acesso.  

O que é estar no palco? É…É tu, se calhar, poder fazer coisas que tu sabes que 

em vida real é mais difícil. (Entrevista Ator Participante 14) 

Toda aquela cena envolvente dos claustros. Gostei muito, embora estivesse ali 

em cena e não desse para ver o espetáculo todo em si. Mas gostei muito desse 

local, achei espetacular aquilo. O claustro. E aquela encenação toda. Fiquei 

muito satisfeito. Porque aquilo saiu tão bem. (Entrevista Ator Participante 21) 
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Foi apontado nas entrevistas como os espetáculos são momentos centrais para 

frequentar o espaço público, enquanto participantes dos projetos da PELE e enquanto 

espetadores, sendo motivo de apreciação e convívio em diferentes espaços. Esta última 

questão remete também ao acesso a espaços públicos (urbanos) e à circulação em 

diferentes territórios da cidade através da participação à programação cultural.  

Eu frequento os espaços públicos nos espetáculos, por exemplo. […] Portanto na 

cordoaria, quando existe, na praça. Espetáculos mesmo. E depende dos 

programas. Porque quando há programas de musica, não de música clássica, mas 

de musica mais antiga, gosto de sair da zona [de residência] para ir assistir. 

Depende muito dos programas que existem na cidade do Porto. (Entrevista Atriz 

Participante 6) 

Ainda relacionado com os momentos de apresentações finais dos projetos, foi 

apontado como no palco pode exprimir-se com o corpo e com outras formas de 

expressão não convencionais. A partir dos relatos que seguem, nota-se como o palco 

proporciona a aprendizagem de novas expressividades e o aumento da confiança 

pessoal. Esta questão será retomada de forma mais aprofundada em seguida.  

Olha, eu posso lhe dizer que ao princípio é um bocado confuso. Não entrei no 

palco 100% à vontade, não. Até porque, por exemplo, no Povoar a minha parte 

principal era tocar num assunto que me marcou muito, que foi a explosão da 

fábrica de sabão. E por isto eu fui dizer aquilo que se passou naquela fábrica 

naquela noite. Foi muito, muito, muito difícil. Porque quando eu comecei a 

descrever eu visualizava. Mas depois com a continuação… consegui 

desbloquear. […] No primeiro espetáculo também me custou, depois não. Com a 

continuação a coisa vai fluindo e depois já consigo mais fazer mais à vontade. 

No Mapa já me sentia mais à vontade. Mas posso dizer que sinto-me bem e que 

gosto. Especialmente gosto. (Entrevista Atriz Participante 5) 

É um conjunto de sentimentos lá em cima, porque é trazeres todos os 

sentimentos que tu tens durante o tempo que estas fora do palco e transmiti-los 

no palco. É muito diferente. Não sei te explicar. Isso no palco era muito mais 

fácil de te dizer. Porque para mim é muito mais fácil me exprimir com o corpo e 

através de peças de teatro do que na realidade. (Entrevista Atriz Participante 6) 

Para finalizar este excursus sobre a centralidade e as especificidades das 

apresentações finais dos projetos artísticos da PELE, nota-se como há entre os 

participantes uma combinação de sensações de grandeza e de responsabilidades que a 

visibilidade e o “estar no palco” incluem. O ter que se apresentar na frente de tantas 
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pessoas, o proporcionar o bom êxito do processo criativo, requer uma grande 

concentração, energia e senso de responsabilidade. 

É uma sensação, sei lá, de grandeza, acho que estás ali, e quando estás ali em 

frente a toda a gente, não podes acovardar. Acovardar é retrair. Não podes retrair 

perante aquele público, chega as horas, tu estás e não vês ninguém. Tu estás num 

palco, estás a olhar numa ponta inteira, e tu não podes ver ninguém, ninguém 

que estás à tua frente, porque senão tu desconcentras. (Entrevista Ator 

Participante 8) 

Aquelas pessoas todas que estão à nossa frente. Tem muita responsabilidade 

nisso, não gosto de fazer feio, e tentei fazer sempre o melhor possível. Muda 

muito a pessoa. Gosto de estar ali concentrada e fazer aquilo bem, e eu acho que 

isso torna muito a pessoa responsável nessa altura. (Entrevista Atriz Participante 

11) 

Eu, para mim, gostei, quer dizer, gostei da sensação, mas…A pessoa tem que 

estar concentrada. Estar ali perante toda a gente, a pessoa tem que estar ali e dar 

o melhor, dar o seu melhor. (Entrevista Ator Participante 21) 

Esta última questão relacionada com o palco e a fase final de apresentação dos 

projetos, remete para uma outra grande caraterística dos trabalhos da PELE apontada 

transversalmente pelos atores entrevistados. Ou seja, se é possível dizer que a atividade 

teatral promovida é lúdica, prazerosa e descontraída, ao mesmo tempo, é possível 

afirmar que é uma atividade muito exigente e séria, que requer muitos empenhos, 

pessoais e de grupo. Envolve um esforço para pensar, refletir e comunicar, para estar e 

trabalhar em grupo, para encarar o público e superar-se: 

Sendo amadora que sou, não sou profissional, é um esforço de um trabalho 

muito árduo entre mim e todas as que participaram nas Auroras. Mas o estar ali, 

no palco, a dar a nossa voz, expor os nossos problemas para que as pessoas 

possam ouvir, refletir e saber ao certo aquilo que realmente se passa… Foi por 

isto que me deu um cero gozo. (Entrevista Atriz Participante 10) 

Porque nós estamos no palco e há pessoas que julgam que aquilo é uma 

brincadeira, é uma peça. Mas não, para nós é uma representação de realidade. 

São as nossas palavras. É a noção daquilo que fizemos durante semanas, meses. 

Dias alí a bater e a tentar pôr as ideias, para mostrar aos outros. (Entrevista Atriz 

Participante 6) 

Aporta desafios relacionais, em certos casos, muito grandes. Pessoas com 

tempos, capacidades, estratos sociais diferentes que possuem um objetivo comum e que 

têm que apresentar um produto de qualidade em conjunto: 
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O momento mais difícil foi, às vezes, estar aqui a conviver com pessoas e, tipo, 

nós aqui a tentar a fazer com que tudo corresse bem, e estarem aqui outros 

indivíduos, tipo, na palhaçada, e a pessoa quando está atenta enerva-se um 

bocado. Se é um trabalho em conjunto, devem estar todos atentos, se não 

estivermos todos atentos não corre bem, não vai sair bem. Exigia muito a nível 

físico, concentração do pessoal todo. Porque se falha um, vão falhar todos. 

(Entrevista Ator Participante 16) 

A seriedade e exigência do trabalho da PELE, e do trabalho artístico, em 

contextos de intervenções sociais, foi apontado também por parceiros, conforme já 

relatado no quinto capítulo, que evienciaram também como existe uma falta de 

reconhecimento neste sentido. A falta de um reconhecimento mais formal da seriedade 

das atividades e dos objetivos que alcançam pode explicitar-se, também, com diminutos 

investimentos (públicos), refletindo-se em dificuldades de reconhecimento económico 

das atividades culturais 

Existe essa ideia, às vezes, de que o trabalho cultural, o trabalho nestas áreas 

mais artísticas, seja menos sério. Tem essa ideia que é um bocadinho de 

entretenimento e que tem que ser grátis, tem que ser gratuito, como se não fosse 

um verdadeiro trabalho. É, assim, entretenimento. […] “Estão a brincar ou 

entreter, isto não é nada”. Desvalorizam. Há uma tendência a desvalorizar um 

bocadinho esse tipo de intervenção. E a valorizar mais aquilo que é o estar 

sentado, compenetrado, a olhar e tomar notas a um professor que está ali, ao seu 

papel. Culturalmente é assim.Quer dizer, eu acho que já não é tanto assim, 

mas…[…] A gente sabe que este trabalho, esta interação, se desenvolve com 

estes programas, de facto, põem-nos a olhar para nós próprios e dão-nos 

competências. Portanto, estas formas de trabalho não servem só para 

entretenimento. Servem para formar pessoas, talvez se consiga também ver aí 

um caminho para explorar. […] E, lá está, portanto, nós também não temos um 

financiamento. Não há. Não existe um quadro de apoio, um quadro técnico ou 

financeiro que esteja definido. Um orçamento anual para desenvolver atividades 

desta natureza. E se houvesse, por exemplo, poderíamos estar a contratualizar 

com algumas entidades estas atividades. (Entrevista Parceira 10) 

Portanto, a partir do que foi apresentado até aqui e discursivamente reorganizado 

na primeira parte do presente capítulo, tentou-se olhar para a PELE num sentido 

alargado, apresentando e descrevendo suas caraterísticas.  

Afunilando para o trabalho em si e suas repercussões, proporcionando encontrar 

respostas aos objetivos específicos desta investigação, já apontados no primeiro 

capítulo, na segunda parte deste capitulo tenta-se compreender se e de que formas as 
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ações de caráter cultural e artístico promovidas pela PELE contrastam situações de 

discriminação, segregação e exclusão social, e analisar se e como as ações tornam-se 

redes de apoio, pertença social, solidariedade e inclusão para os participantes e para a 

comunidade.  

 

 

6.1. As representações sociais sobre as dinâmicas artísticas integradas num 

desenho de inclusão social: uma análise horizontal a partir de múltiplas 

perspetivas  

A partir dos dados recolhidos, se propõe em seguida uma análise cruzada de 

diferentes pontos de vista. No específico, levaram-se em consideração as questões 

apontadas pelos parceiros, pelos fundadores da PELE, mas também pelos participantes 

atores dos projetos e pelos representantes de grupos teatrais mais estáveis que surgiram 

a partir deles. 

A partir da análise horizontal dos discursos, procurou-se compreender as 

representações sociais dos atores sobre as dinâmicas artísticas integradas num desenho 

de inclusão social. Foram criadas categorias acerca de 4 grandes dimensões que foram 

identificadas sobre as especificidades das atividades artísticas associadas a intervenções 

sociais: 1) os impactos nos participantes a nível individual; 2) os impactos nos 

participantes a nível relacional, de grupo; 3) os impactos na comunidade e no território; 

4) os impactos nos parceiros e nas instituições pertencentes.  

 

-  Os impactos nos participantes a nível individual  

A partir da análise dos discursos dos entrevistados, encontraram-se categorias 

que evidenciam de que formas o trabalho da PELE tem repercussões nas pessoas que 

participam das atividades teatrais propostas. Os dados recolhidos apontaram para duas 

grandes dimensões, uma mais individual e outra mais relacional. 
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Para ambas as dimensões serão apresentados os pontos de vista dos próprios 

participantes (visão interna e em primeira pessoa) e os pontos de vista dos técnicos e 

fundadores da PELE (visão externa).  

Acerca dos impactos a nível intrapessoal, surgiram categorias das múltiplas 

facetas, resumidas nas tabelas 42 e 43. A primeira tabela, apresentada a seguir, diz 

respeito ao que os mesmos participantes apontaram como mudanças pessoais associadas 

aos projetos artísticos. Neste caso, foram identificadas 9 categorias, conforme 

aprofundado em seguida.  

Tabela 42 – Impactos nos participantes a nível intrapessoal: análise horizontal dos discursos dos atores 

participantes 

1 – LEVOU A FAZER ATIVIDADES DIFERENTES 1.1 – Ocupação de tempos livres: a diferente rotina [limitada ao 
período] dos ensaios 

1.2 – Deu impulsos para fazer outras atividades 

2 – ACESSO A ESPAÇOS INUSITADOS 

 

7 – Proporciona aos participantes o acesso a espaços com elevado 
valor simbólico então impossível 

2.2 – Acesso a espaços normalmente interditados em situação de 
reclusão, dentro e fora do EP 

3 –MELHORA O QUADRO PSICOLÓGICO 
INTRAPESSOAL (“BEM- ESTAR” SUJETIVO) 

2.1 – Maior (auto)controle emocional e corporal 

 Diminui ansiedade, impulsividade, nervosismos 

2.2 – Maior auto-consciência que auxilia as capacidades expressivas 

 Aumenta capacidade de lidar com a timidez, apresentar-
se e falar em público e sentir-se à vontade 

2.3 – Melhoria do quadro psico-físico geral que auxilia o lidar com 
desafios 

2.4 – Melhora da autoestima, do ego e a valorização da si (orgulho, 
realização pessoal e resgate) 

4 – FORAM ADQUIRIDOS NOVOS CONHECIMENTOS E 
COMPETÊNCIAS  

2.2 – Novos conhecimentos teatrais (de desenvolvimento prático, 
organizativos) 

2.3 – Novas competências expressivas e intelectuais 

5 – INCREMENTO DA POLITIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO 4.1 – Auxilia a (auto)reflexão, o espírito crítico e dá maiores 
aberturas  

4.2 – Maior coscientização sobre as dinâmicas sociais e desafios 
coletivos 

4.3 – Maior esclarecimento em relação a dinâmicas políticas e 
urbanas 

4.4 – Maior assunção do papel de ator na sociedade (que se informa, 
pensa e intervêm) 

4.5 Esclarecimentos em relação ao território 

4.6 – Reforço da vontade de participação em pessoas que 
consideram-se já engajadas  

4.7 – O participar em projetos teatrais como os da PELE é, na sua 
essência, um ato político 
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6 – MAIOR VALORIZAÇÃO DA PESSOA 5.1 – Visibilidade e reconhecimento social 

1.2 – Auto valorização  

7 – TRANSPOSIÇÕES DAS COMPETÊNCIAS 
ADQUIRIDAS NA VIDA COTIDIANA 

 

8– [NÃO] MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA A NÍVEL 
MATERIAL 

2.1 – Melhoria material, relacionada ao auxílio na procura de um 
trabalho remunerado ou por financiamentos de projetos 
(temporários)  

2.2 – Experiências inusitadas, então inviáveis, proporcionadas 

9 –  MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA EM GERAL 4.1 – Aumenta o bem-estar sujetivo 

Auxilia na superação de situações sociais complexas 

4.3 – Auxilia na melhora das relações no ambiente institucional 
(instituição total)  

Fonte: elaboração própria a partir das entrevistas com os participantes 

A primeira grande categoria que surgiu a partir dos discursos dos próprios atores 

participantes está relacionada com a criação de atividades que empenham os tempos 

livres. Experiências novas e inusitadas. Uma oportunidade de efetuar atividades 

diferentes, por vezes desconhecidas ou imaginadas desde a infância, como conta a 

entrevistada no relato que segue: 

Depois passou-se o tempo, não é? Ficou aquela coisa. Eu gostava de cantar, de 

dançar, mas não tinha [formação] porque a família não deixava e, lá está, havia 

aquele preconceito e eu fiquei pelo caminho. Mas depois fui para a costura e, 

não é para me gabar, dei uma boa modista. Tive ateliê cedo e toda a gente 

gostava do meu trabalho. Quando surgiu esta oportunidade do projeto da PELE, 

as Peregrinações, eu agarrei logo tudo. Agarrei e continuei. Dei seguimento ao 

meu sonho de menina. (Entrevista Atriz Participante 7) 

Conforme os relatos que seguem, o ensaio torna-se uma atividade marcante, 

diferente e inovativa na rotina das pessoas, propondo-se como atividade “nova” que 

estimula a sair de casa e a ocupar de outras formas os tempos livres: 

Porque lá está, acho que faz bem a todas as pessoas, para já faz bem para as 

pessoas no sentido em que têm que sair de casa, porque as pessoas devem sair de 

casa porque isto não lhes faz bem. (Entrevista Atriz Participante 1) 

A participação aos projetos da PELE foi marcante no meu dia-a-dia porque, 

pronto, eu estava sempre à espera que chegasse a hora para ir ao ensaio, às vezes 

com muita vontade, outras vezes com pouca, mas o certo é que estava sempre 

com vontade de ir. […] Ora bem, veio-me enriquecer, veio me mostrar 

interesses, veio-me ocupar tempos que eu não tinha… vazios… também veio me 

ocupar este tempo e ajudou-me a tomar conhecimento e a sentir-me mais 

realizada. (Entrevista Atriz Participante 5) 
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Recomendaria esta experiência porque primeiro abre os horizontes. Segundo, as 

pessoas chegariam a perceber de que os políticos não são aquilo que dizem […] 

E também porque pode mudar um bocadinho o ritmo delas. Porque o ritmo delas 

é quase sempre o mesmo. Dalí para casa, dalí pra casa, e dalí pra casa… ou 

trabalho para casa, para os que trabalham. Eu na altura andava na escola, não é? 

Sabia que não ia logo para casa, sabia que tinha que vir para aqui. Sabia que 

tinha que treinar, sabia que tinha que decorar isto. Sabia que tinha uma 

responsabilidade. (Entrevista Atriz Participante 13) 

Foi evidenciado, porém, como a melhoria neste aspecto está retalhada 

principalmente às temporadas em que as atividades decorrem com frequência regular e 

como, ao terminar os ensaios e após as apresentações públicas, as rotinas das pessoas 

tendem a voltar ao normal. Questão ainda mais sentida pelos participantes aos projetos 

em EP. 

Modificou um bocado em quanto andava nos ensaios em que eu saia, eu ia, eu 

participava, saia mais de casa, não é? Para ir ou assistir alguma coisa, ou os 

workshops, neste aspeto, sim. Mas agora estamos paradas. Pois, eu tenho 

realmente saudade daquele tempo, do convívio. (Entrevista Atriz Participante 7) 

Ao mesmo tempo, parece que as atividades teatrais impulsionaram a 

participação noutros projetos e atividades parecidas, motivando a envolver-se ainda 

mais e adquirir novas competências a partir dos trabalhos coletivos desta natureza e 

indo assistir mais peças teatrais, principalmente as de outros grupos da PELE.  

Agora, pronto, não vamos muito ao teatro também, sou sincera, depois desse não 

vamos muito ao teatro. Mas já fomos ao teatro, ali no teatro Campo Alegre. 

Fomos ver a ---------- na peça -----------. E eu gostei muito. Já tivemos, pronto, 

noutros espetáculos. Sim. Já vamos ver, já gosto mais e tal, já senti mais essa 

vontade, essa é a verdade. (Entrevista Atriz Participante 11) 

A segunda macro categoria diz respeito ao acesso dos participantes a espaços 

para eles normalmente inibidos, de forma mais ou menos coercitiva. Por um lado, 

proporcionou o acesso a espaços culturais com um elevado valor simbólico, como a 

Casa da Música do Porto e o Teatro Nacional Dona Maria II de Lisboa.  

Adorei a Casa da Música, adorei o Dona Maria, em Lisboa. Se não fosse isso, eu 

acho que nunca lá teria entrado, nem num, nem noutro. Eu nunca tinha ido à 

Casa da Música, nunca tinha ido ao Dona Maria, e acho que até agora, se não 

fosse o teatro, não tinha lá ido. (Entrevista Atriz Participante 11) 
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Porque eu não ia ao teatro. Quer dizer, eu ia ao teatro assim de vez em quando, 

porque meu tio arranjava uns bilhetes, mas não, não costumava. E quando eu 

percebi a dimensão daquilo que nós estávamos a fazer e daquilo que nós iríamos 

fazer e do que é que nós estávamos a falar e a tratar, ali em cima do palco, foi 

uma coisa que eu acho que nem hoje ainda consigo explicar muito bem. E com o 

MAPA fomos até Lisboa. (Entrevista Atriz Participante 13)  

Por outro lado, proporcinou aos participantes o acesso a espaços, experiências e 

relações, normalmente interditados em situação de reclusão, dentro e fora do EP. 

Foi como eu disse. Marca. A mim marcou. Que eu ate já sinto a sua falta, a falta 

do Ecoar. Claro que marcou. O dia-a-dia. Tinha que vir para aqui, estar com 

pessoas das outras alas, principalmente conviver com pessoas de fora do EP, que 

eram uma ou duas pessoas extraordinárias, que eram o ------- e a -----------. 

(Entrevista Ator Participante 16) 

[O momento mais gratificante foi] ir à rua. Fui representar o EP, não é? Estou 

presa há 6 anos e, portanto, eram 6 anos que não ia à rua. Não tenho precárias 

ainda. Para mim foi um privilégio, não é? Ter sido convidada a ir lá fora, quando 

não tenho saídas precárias. E também estava super nervosa, estava shhuu. 

Porque, para já, numa universidade, não é? Eu num auditório… e eu super 

nervosa… estava o presidente da Gulbenkian ao meu lado. E eu. Ele não tinha-se 

apercebido que eu era reclusa. Depois quando pedia ao guarda para ir à casa de 

banho – foi a Chefe --------- que foi comigo – é que ele perguntou: “é reclusa?” e 

eu “sou, sou” [risos]. E depois eu fui falar, correu tudo muito bem. E depois eu 

disse, olha estou muito nervosa por estar cá fora. E ele disse, olha estou cá desde 

hoje de manhã e foi a pessoa que falou melhor. Isto para mim foi gratificante. E 

toda a gente me deu os parabéns, e reencontrei as pessoas do projeto lá. Eu 

gostei muito de fazer a peça, mas para mim ir à rua foi o mais gratificante. 

Andar na rua como uma pessoa normal, sem estar algemada, com os guardas. 

Para mim conta muito. É um [voto] de confiança para a minha pessoa. Quando 

ainda não beneficio de saídas precárias. E estar ali num auditório da 

Universidade. Foi um privilegio, mesmo. (Entrevista Atriz Participante 15) 

A terceira macro categoria está relacionada com o bem-estar sujetivo dos 

participantes, que apontaram diferentes questões que remetem para uma melhoria do 

quadro psicológico itrapessoal e pelo crescimento interior.  

Ora bem, melhorar a minha qualidade de vida, não digo que melhorou. 

Melhorou a nível de conhecimento e realização pessoal, isto melhorou com 

certeza. Agora, qualidade de vida a mim não, porque, felizmente, dentro de uma 

certa… como hei que explicar… eu já tinha uma vida mais ou menos organizada 

e tenho problemas, como toda a gente tem, mas felizmente não precisei da PELE 

para mim vir ajudar nestes problemas. Mas tenho a certeza que se eu precisasse, 

com certeza de que eles me ajudariam. (Entrevista Atriz Participante 5) 
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Era uma participação. E com as ferramentas que foi adquirindo lá, com estas 

pessoas, e depois o Mapa e aproximação… mas do que me serviu a mim 

pessoalmente? Serviu, claro, para o meu crescimento interior, capacidade de 

concentração e de consciência social e tantas outras coisas. (Entrevista Atriz 

Participante 4) 

Foi apontado como sentiram uma melhoria pessoal no que diz respeito à gestão 

das emoções e das impulsividades, que repercutiu também positivamente na 

socialização e na capacidade de externar os próprios sentimentos e sensações. 

Eu sempre fui uma pessoa muito nervosa, muito de falar alto, muito acelerada. 

Lá eu conseguia mudar algumas coisas, consegui aprender a fazer novas 

personagens, a participar a novas personagens, aprendi o que é trabalhar em 

teatro. (Entrevista Atriz Participante 6) 

O que é que mudou em mim? É assim. Mudou em mim, na parte de… É como 

eu disse. Ser mais calmo, ser mais sociável, já consigo socializar mais um 

bocado. E acho que foi mais ou menos isso, que eu consegui interagir, 

demonstrar quando estou triste, quando estou bem disposto, penso que foi isso. 

Me libertar mais um pouco. (Entrevista Ator Participante 20) 

Contrariando nervosismos e ansiedades, foi evidenciado como elemento positivo 

o adquirir maior capacidades de auto-controle e de expressão: 

Sempre fui muito ansiosa e em termos disto modificou-me. Sem duvida. […] 

Porque eu sou uma pessoa muito fechada sobre os meus próprios sentimentos. 

Eu não mostro e neste sentido consegui abrir um bocadinho o meu leque porque 

consigo falar mais os meu sentimentos e já consigo mostrar aos outros os meus 

sentimentos. Porque, assim, sempre fui muito fechada em termos de 

sentimentos. Sempre fui muito nervosa e desde que fui para o palco modifiquei 

um bocadinho. (Entrevista Atriz Participante 6) 

Conforme também introduziu o trecho acima, foi apontado ainda como a 

experiência teatral e de palco proporcinaram uma capacidade maior de lidar com a 

timidez, trazendo maiores capacidades de falar, apresentar-se e atuar em púbico e sentir-

se à vontade ao fazer as atividades artísticas. Capacidades que, porém, foram adquiridas 

com o tempo e com esforços também emocionais 

A peça em si, no dia da peça, eu chorei. Não sou muito, assim, de chorar. Sou 

muito trancado, mas ao fazer a peça de teatro… Eu pedi para não fazer nada. Só 

para pegar num texto, numa poesia, do João Villaret, nem sequer foi eu que 

estava a narrar. Meteram no computador o narrador e um fado. E eu calei-me e 

chorei para as pessoas. Acho que o chocamos, e também se emocionaram. 
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Houve aquele feedback de emoção, em que a minha lágrima caiu. Estava 

nervoso. E olhei para as pessoas nos olhos. […] Foi estranho. Quase não sei 

descrever. (Entrevista Ator Participante 19) 

Competência do à vontade, pelo menos em me apresentar em público. Se não 

fosse isto era capaz de estar mais acanhada, como estive nos ensaios, pelo 

menos, nos primeiros ensaios do Povoar. Porque a gente tem sempre medo de 

cair no ridículo. Pronto, mas depois com a continuação e com o hábito adquiri 

este fato de me sentir muito mais à vontade e de me sentir bem, principalmente. 

(Entrevista Atriz Participante 5) 

Portanto, foram percebidas pelos participantes melhoras de si ligadas ao 

autocontrole mental mas também corporal, uma maior autoconciência que auxilia as 

capacidades expressivas.   

Aprendi a conviver mais com as pessoas, a falar melhor. Nós estamos sempre a 

aprender, e aprendemos com pessoas de idade, não é? A gente tem muitas 

competências depois de entender melhor o outro. (Entrevista Atriz Participante 

9) 

Como é que hei de explicar. [Aprendi mais a] Controlar a mente e o corpo. Saber 

controlar, pensar com a mente e agir com o corpo. (Entrevista Atriz Participante 

15) 

Uma melhoria do quadro psico-físico geral, proporcionado, como nos exemplos 

que seguem, o aumento do tom do humor e da autoconfiança, que torna-se um aliado 

positivo para enfrentar mais combativamente os desafios e lidar melhor e de forma mais 

propositiva com situações difíceis. Nos relatos que seguem, auxiliou na superação de 

desânimos determinados, por exemplo, pelo ter que enfrentar uma condição de reclusão 

e falta de liberdades ou uma doença: 

Adquiri. Sei lá, sobre mim, auto-confiança. Não sei, principalmente 

autoconfiança, que era a coisa que já eu estava a deixar para trás. Já não tinha 

em mim e ganhei-a outra vez, de que sou capaz de fazer coisas. Deu-me mais 

auto-confiança e melhorou, sim. Fiquei mais animado. Andava triste na altura, 

com problemas, e ajudou-me a passar isso. (Entrevista Ator Participante 17) 

Estou numa fase de aprender a lidar com esta doença e é uma questão  que 

também influiu muito no meu estar no MAPA. Eu queria saber, eu queria 

mostrar a mim que, apesar desta situação, eu conseguia. Também foi uma das 

coisas que me agarrou muito ao MAPA. (Entrevista Atriz Participante 4) 
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Sempre associado à melhoria do quadro psicológico foi apontado como a 

experiência teatral melhorou a auto-estima e promoveu o experimentar-se em novas 

atividades recompensadoras. 

No teatro eu sou outra pessoa. Completamente diferente. No teatro sou uma 

pessoa completamente diferente. Fora do teatro sou eu, sou a -------- mais 

recatada. […] Foi uma aprendizagem, tive um aumento da minha autoestima e 

aprendi coisas novas. (Entrevista Atriz Participante 3) 

Auto-estima associada também ao aumento do ego e à valorização da si que a 

pessoa sente na interação com os outros e com os públicos e que passa pela realização 

pessoal e que no EP tornou-se também sentimento de orgulho, realização e resgate por 

ter conseguido alcançar os objetivos do projeto com sucesso e por ter recebido o 

certificado associado à experiência artístico-formativa: 

Olha, eu fiquei… quer dizer… encheu mais o meu ego. Pronto. Isto é o que te 

posso dizer… eu fiquei… senti-me mais valorizada neste aspeto. Porque acho 

que as pessoas, como gostaram também de ver, tinham um certo carinho e 

aquilo, parece que não, mas a gente gosta de sentir, de receber atenção… Sim, 

adorei aquele estar ali e as pessoas gostarem , intervirem, ir ter comigo muitas 

vezes. (Entrevista Atriz Participante 7) 

Não, muitos até nos gozavam: “olha, vão para lá fazer aquilo, cambalhotas e não 

sei o quê”. Mas no final tive orgulho em passar por eles e fazer-lhes assim com o 

certificado. Dá orgulho. ( Entrevista Ator Participante 17) 

A quarta macro categoria aponta para as competências e os conhcimentos 

adquiridos pelos participantes através dos projetos. Uma formação que passa pelos 

projetos teatrais e que trabalha capacidades expressivas, do uso do corpo, do 

movimento, do olhar e da voz, e que desenvolve as capacidades intelectuais, de fala, de 

memorização e de pensamento. Que aproxima os participantes ao âmbito teatral e os 

avizinha ao entendimento de como as coisas funcionam a nível de atuação teatral e 

também a nível organizativo. 

Sim, aquilo me ajudou a ganhar mais experiência como ator e a perceber melhor 

como é que as coisas funcionavam como ator. Por exemplo, eu nunca pensei que 

iria decorar um texto como eu decorei, aquele texto que eu decorei. Eu nunca 

pensei. É algo que, se calhar, eu achava que não conseguia e consegui. Isso 

ajudou-me bastante e desenvolver o meu nível de pensamento. (Entrevista Ator 

Participante 8) 
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Ao mesmo tempo, ajuda o intelecto porque obriga as pessoas a pensar. Portanto, 

já está a evitar o Alzheimer, que é uma doença que a mim preocupa imenso. 

(Entrevista Atriz Participante 1) 

Mas desenvolveu… deu a nível de conhecimento de técnicas, aprendi coisas 

como trabalhar a voz, técnicas associadas ao teatro que nos passam de lado 

enquanto espetadores. ( Entrevista Ator Participante 4) 

E também melhorei a minha expressão, porque o teatro ajudou a melhorar a 

minha expressão também. Sim. Expressão corporal. Ligada a cultura surda 

também. E também senti que era mais valorizada. (Entrevista Atriz Participante 

3) 

A quinta grande categoria remete pelo incremento da politização e humanização 

dos participantes. Foi evidenciado como as atividades teatrais e, principalmente, os 

processos criativos coletivos, que passam pelo estudo de histórias individuais e 

coletivas que atravessaram os territórios, pela partilha de memórias, conhecimento dos 

espaços públicos e compreensão de algumas dinâmicas sociais, auxilia a reflexão e o 

pensamento e estimula o espírito crítico. No específico, foi sublinhado como ao longo 

dos projetos as pessoas foram chamadas a pensar a cidade, recordá-la, conhece-la e 

imaginá-la e, além disto, a pensar-se (ativamente) nela. 

Passei a ver o que não via. Locais que olhava, mas não via. Pessoas. Acho que 

me humanizou. Sério, apesar de ser esta, ser assim um bocado chorona e muito 

emocional e muito… acho que me fez ser mais pessoa. (Entrevista Atriz 

Participante 4) 

O trabalho em grupo, que contempla o confronto, o reconhecimento do outro e a 

colaboração necessária para alcançar objetivos comuns, incentivou reflexões sobre si 

mesmo e o reconhecimento da necessidade de se expressar e partilhar. 

Aprendi, não quer dizer que antes não soubesse, mas aprendi comigo própria, 

aprendi com quem me rodeava e deu-me uma coisa que eu estava a necessitar: 

abertura. Eu estava muito fechada. E aquilo abriu-me os meus horizontes. Não 

até onde eu queria ir, mas até onde era possível. Foi muito gratificante. […] 

Aprendi muito porque lidamos com pessoas mais velhas de que eu que, podiam 

ser minha mãe, algumas até minhas avós, possuem sempre uma experiência, 

uma sabedoria que nós ainda não temos. E deu-me a competência de ser mais 

aberta, de dizer mais aquilo que penso, de não guardar para mim, isto acho que, 

por vezes, fez com que seja mais expressiva. [Expressiva no sentido de] falar, de 

ver, olhar, tudo. (Entrevista Atriz Participante 10) 
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No relato que segue, a entrevistada sublinha como adquiriu uma maior 

percepção de si na comunidade, adquirindo mais consciência das dinâmicas sociais e 

participativas, acrescentando os níveis de responsabilidades políticas: 

[Os projetos da PELE, em particular o MAPA, fizeram-me refletir sobre] como 

os nossos gestos, por mais pequenos que sejam, podem se tornar gestos 

comunitários, gestos mais alargados à sociedade. Eu, por exemplo, comecei a 

querer saber mais sobre as eleições e então me inscrevi na mesa de debates. 

Portanto, quis saber mais, já fui há algumas reuniões de Junta da Freguesia. Ou 

seja, deu me vontade de perceber mais também como é que funcionam estas 

estruturas, porque eu também… Também temos que perceber e conhecer o outro 

lado. Deu-me este sentido de responsabilidade […] Alimentou esta 

responsabilidade de agir com mais conhecimento de causa. Sem julgamento, 

mas com aproximação. E o facto também de estar mais atenta, sobretudo e a 

nível cultural. E também alargou mais este meu desejo de participação a nível 

cultural, de saber mais, participar mais… tudo isto. (Entrevista Atriz Participante 

4) 

Houve, de forma geral, um maior esclarecimento a respeito dos mecanismos de 

funcionamento da sociedade – voto, política e etc. Uma ideia mais esclarecida dos 

problemas, dos preconceitos e dos desafios presentes. Diversos participantes apontaram 

pela necessidade de melhorar a sociedade e colocaram-se como agentes ativos neste 

processo. 

Olha, da forma que eu não percebia nada, não ligava muito a estas coisas de 

votar e da política… e agora estou sempre mais atenta, estou sempre mais 

disponível para perceber. E se vierem entreter uma conversa comigo sobre isto 

eu já estou capaz de entrar nesta conversa e de perceber. (Entrevista Atriz 

Participante 13) 

Sei lá, acho que sim. Se calhar eu comecei a ver a sociedade de maneira 

diferente, não é? Comecei a ver a sociedade de maneira diferente, a ver a minha 

cidade, se calhar, de maneira diferente. Tudo aquilo o que eu aprendi durante 

esse processo, se calhar eu, agora, posso parar mais para pensar, e pôr em prática 

algumas das coisas que aprendi durante o processo do MAPA. (Entrevista Ator 

Participante 8) 

Acho que sou um cidadão melhor. Mais interventivo, mais… muito embora acho 

que tive uma intervenção pessoal ao longo da minha vida, pois tive sempre 

atividades, mas agora tenho tido uma atividade muito intensa. E isto, a 

participação no MAPA, fez com que eu partisse para outro tipo de atividades 

com maior vontade de fazer as coisas e ajudar, acho que foi realmente muito 

importante. Ajudou-me, em suma, a ver melhor a sociedade, entender melhor 

problemas das pessoas e partir para outro tipo de soluções ou de propostas, 
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soluções no sentido da melhoria das condições da população onde estou 

inserido. (Entrevista Ator Participante 2) 

Conforme sugerido pelos relatos propostos acima, o projeto MAPA foi 

particularmente importante neste sentido, aumentando o interesse pela política e pelo 

papel ativo de cada um, acentuando o sentir-se cidadão e ator na sociedade. Foi 

evidenciado pelos participantes como foram levados a pensar na importância de ser 

mais participativos em primeira pessoa, sentendo-se incentivados a intervir ativamente 

na sociedade: 

Por exemplo, a nível de trabalho, se calhar eu antes calava-me um bocadinho. 

Isto é um problema da sociedade. Mas não posso deixar passar a minha 

dignidade enquanto pessoa e enquanto cidadã desta sociedade. Se eu não fizer, 

se calhar, o outro também não vai porque eu não fiz. Logo, tenho que ser um 

exemplo. E se digo, vou e faço, e vou dizer que vou fazer, não pode chegar a 

altura de fazer e eu vou dizer que eu não faço. Não. Eu vou fazer. E isto tem 

mudado. (Entrevista Atriz Participante 12) 

E, em certos casos, reforçando também a vontade de participação em pessoas 

que consideram-se já engajadas, como evidencia bem o relato que segue, onde sublinha-

se como o ativismo ínsito nos projetos da PELE foi o que aproximou a entrevistada à 

associação. 

Eu considero a PELE… A PELE tem um fundamento ativista, ou, pelo menos, é 

o que impulsionou a minha ligação com a PELE. Também tem a ver com esta 

minha vertente. Acreditei e continuo em acreditar na essência do trabalho da 

PELE. Foi o lugar que eu encontrei em que mais se tem uma proximidade com 

os meus valores. Com aquilo que eu penso ser correto. A PELE tem um caminho 

que tem dado um sentido de ligação com o meu percurso, quer pessoal, quer 

como atuante social. […] O MAPA, acentuou a minha necessidade de ser mais 

ativa socialmente e comunitariamente. (Entrevista Atriz Participante 4) 

Em certos casos, os próprios projetos teatrais foram considerados na sua 

essência um ato político, para além de que um produto artístico e estético. Um espaço 

para aumentar a consciência pessoal, reivindicar direitos e entrar em diálogo com o 

poder público, mesmo com impactos limitados, conforme será aprofundado também em 

seguida255.  

                                                             
255 Veja-se, sobre isto, o item deste capítulo acerca dos impactos nos territórios. 
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Mas se todos nós reuníssemos, se todos nos uníssemos mais a nossa voz, acho 

que tínhamos mais frutos daquilo que queremos e daquilo que dizemos. Mas o 

povo não é assim, é muito pacifico. Eu sozinha não consigo dar voz a tanto 

povo. Mesmo o Mapa, que foi o Mapa, que levou quase setenta pessoas, é muito 

pequenino para o povo que temos. (Entrevista Atriz Participante 10) 

Às vezes, lá está, as coisas passam-nos um bocado ao lado, e a pessoa só em ser 

mais participativa está a ajudar a sociedade a dar um passo em frente. (Entrevista 

Ator Participante 21) 

Primeiro, pude mostrar que eu sou gente e como sou gente tenho direito a ter voz 

e por isto acho que o Mapa deu, quer a mim, quer a todos os grupos… foi uma 

mais-valia para dizer que somos gente. Nós estamos aqui, queremos ser ouvidos. 

Haver ali gente e dizer que queremos ser ouvidos e ouvirem-nos. Isto é um ponto 

de integração muito grande. Pelo menos nós dizemos: nós estamos aqui. E acho 

que é uma coisa que não se deve perder, não quero dizer em fazer outros 

espetáculos igual ao Mapa, mas mais ou menos parecidos… com contextos de 

abrir mentes e olharem para nós, para o fato de ser um bairro, um fato de não 

termos escolaridade avançada, o fato de… somos gente acima de tudo, temos 

pensamentos, temos opinião, temos direito à palavra e por isto, muito mais 

temos direito a serem ouvidos. (Entrevista Atriz Participante 5) 

Este último trecho também introduz outra macro categoria que remete pela 

visibilidade acrescida que os partcipantes adquiriram com suas participações nos 

projeos da PELE, que lhe “deram voz” e que proporcionaram a possibilidade de serem 

vistos e reconhecidos socialmente: 

Viram as fotografias, que são fotografias expostas ali no ---IPA, e as pessoas 

chegam lá na escola e dizem “Olha, é a Dona -------------- que está ali, não é?” 

“Olha, nem sabia que fazia teatro”. “Tem que nos dizer como é que isto 

aconteceu”. Ai, eu estava lá, a falar dos projetos… (Entrevista Atriz Participante 

1) 

Permitiu, portanto, sair de uma situação de maior “invisibilidade” ou então o ser 

reconhecidos como pessoas e não somente a partir dos rótulos dados. Questão que se 

transpõe na relação ator-espetador, mas que também pode surgir na interação interna 

aos grupos de trabalho e entre participantes e diretores artísticos. 

Houve atenção, as pessoas repararam, tipo no refletor aqui. Eu existo, não sou 

um bocado transparente. As pessoas passam e nem um “boa tarde”. Eu até 

provoco assim: “boa tarde”. Alguém mesmo que está preso, não é pelo crime 

que fiz que eu vou ser transparente, invisível, e as pessoas repararam em mim, 

não digo em mim mas em nós todos. Senti-me satisfeito, nos sentimos 

satisfeitos. (Entrevista Ator Participante 19) 
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Gostei do professor, do ----------, pessoas muito à frente mesmo. (…). A 

convivência. A disponibilidade que eles tinham connosco. E a atenção. Eles não 

nos viam como reclusos. O -------- principalmente. E a ------------ também. 

(Entrevista Ator Participante 20) 

Valorização da pessoa que deriva, portanto, do reconhecimento social, mas, 

também, pelo (auto) reconhecimento pessoal das próprias capacidades. Já surgiu ao 

tratar das competências como as pessoas descubriram-se capazes, abeis, em atividades 

que nunca tinham experimentado ou que imaginavam longínquas ou não compatíveis 

com eles. E este reconhecer-se levou para satisfação e valorização pessoal. 

Estou extremamente satisfeito [com a experiência]. Porque comecei a 

interiorizar que podia fazer alguma coisa daquilo, que tinha alguma coisa para 

dar às pessoas. Comecei a me sentir bem e vi que também havia recetividade nas 

pessoas que estavam junto de mim. (Entrevista Ator Participante 2) 

A sétima macro categoria que surgiu remete para um tópico particularmente 

discorrido nos debates, análises e validações acerca de projetos artísticos associados a 

intervenções sociais e que diz respeito às transposições das competências e 

conhecimentos adquiridos na vida cotidiana dos participantes. Foi apontado como 

muitas das competências pessoais, emotivas, reflexivas, de conhecimento, apresentadas 

até aqui, foram úteis noutras situações em que as pessoas encontraram-se, fora dos 

projetos da PELE.  

Ah sim, lá está, olha, a competência de ser mais controlada, a minha postura 

com as outras pessoas mudou, obviamente. E pronto, adquiri toda a bagagem 

que a PELE me deu, digamos assim. Agora reconheço certas coisas que antes era 

capaz de não as identificarem. E agora já as consigo identificar. Mesmo ao ver 

uma peça de teatro até mesmo na televisão, ou a ler um livro. É evidente que a 

gente vai sempre adquirindo essa bagagem, ou melhor, com estes tipos de 

experiências vão se adquirindo estas bagagens. […] Antes só era capaz de fazer 

de certa maneira infantilizada, e com o avançar das coisas, com a experiências, 

vamos adquirindo outra postura, não é? E acho que todos não, mas, pelo menos, 

eu falo por mim, vamos aprendendo e vamos guardando tudo isto, para o utilizar  

até no dia-a-dia. Quando por exemplo é preciso pôr aquela cara de paisagens, 

nós a pomos e isto vamos adquirindo no teatro, não é? Com certeza que sim. 

(Entrevista Atriz Participante 1) 

Deu instrumentos de leitura de obras artísticas ou literárias e teve repercussões 

na capacidade de relacionar-se, conforme mostra o trecho acima. Ou, também, 
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repercutiu na forma de estar no lugar de trabalho e enfrentar cansaço e desafios, ou foi 

uma ajuda a mais para sair de situações de maior isolamento, tristeza e fragilidade: 

Porque eu sou uma rapariga tímida, muito. E lá está, o teatro mudou isto. Já 

consigo ser eu a perguntar as coisas agora, já consigo… por exemplo, acho que 

se fosse um tempo atrás não conseguiria trabalhar na Burguer King. Porque acho 

que não conseguiria lidar com a pressão. Eu não sei lidar com a pressão. O teatro 

também me fez mudar isto: lidar com a pressão, lidar com o stess. Lidar com as 

coisas que acontecem, com os imprevistos que acontecem, como acontecem no 

meu trabalho… e muitos aconteceram e é por isto que estou a dizer que lidei 

bem. E lá está, foi a PELE que me ensinou isto. […] Porque, se calhar, se fosse 

eu ----------- há uns tempos atrás, se calhar, eu nem dizia nada ou se calhar eu 

dizia tudo. Então acho que fez-me mudar neste sentido, a controlar-me também. 

A controlar a maneira como falo, a ter uma resposta mais pronta na ponta da 

língua. (Entrevista Atriz Participante 13) 

Sim, olha. Eu no trabalho entrava muda e saía calada. Eu no trabalho hoje em 

dia eu danço, eu canto. A minha diretora fala “isto que é alegria no trabalho”. 

Fiquei mais desinibida e sempre a tentar. Sempre alegre. Às vezes, sabe Deus, 

que o cansaço às vezes, mas levo sempre na maior. Oh pá, tem que ser assim. E 

desde a PELE, o teatro, com estes projetos todos, ajudou-me muito a ser… eu 

até já era. Eu confesso que já um pouco era, não sou muito extrovertida, mas um 

bocadinho sim. Mas estava numa fase da vida em que a pessoa está mais pacata 

ou não tem ninguém porque não gosto de muitos amigos, gosto de poucos e 

bons, e a pessoa retrai-se e a pessoa fica ali parada. E a Pele ajudou-me a sair do 

poço. Do poço entre aspas. (Entrevista Atriz Participante 10) 

Os entrevistados apontaram, portanto, como as competências psico-físicas 

adquiridas ao longo dos projetos teatrais com a PELE repercutiram diretamente em suas 

formas de estar e fazer na vida quotidiana, auxiliando também na gestão dos problemas 

e desafios cotidianos. 

Mas claro que sim, é uma coisa à qual nós podemo-nos agarrar para… não digo 

no tempo inteiro, porque isto não dá para nós sobrevivermos, mas um 

passatempo, claro que sim. É uma maneira de nós distrairmo-nos, 

principalmente eu que era consumidora de drogas, e ocupar o nosso tempo, 

então não é? É uma mais valia. (Entrevista Atriz Participante 15) 

Ah hoje o teatro significa, para mim, como eu disse há um bocado, uma 

mudança. Porque eu mudei imenso. Eu não sei, e ainda hoje procuro respostas, 

como é que eu mudei assim tanto? Porque eu acho que se me vissem antes e 

depois… eu estou farta de dizer isto, mas sempre que eu venho para o teatro ou 

estou a fazer teatro sinto que estou em casa e sinto que estou a fazer aquilo que 

eu gosto. E não estou a fazer por obrigação.  Estou ali porque eu quero estar ali e 

porque me sinto realizada. (Entrevista Atriz Participante 13) 
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Por último, foi analisado se, e de que formas, estes projetos melhoraram a 

qualidade de vida256 dos participantes e, a partir desta reflexão feita com eles, surgiram 

duas grandes categorias interligadas. Por um lado, foi apontado como tendencialmente 

não melhorou a qualidade de vida a nível económico e material se não por algumas 

raras excepções.  

Ora bem, melhorar a minha qualidade de vida…não digo que melhorou. 

Melhorou a nível de conhecimento e realização pessoal, isto melhorou com 

certeza. Agora, qualidade de vida a mim não, porque felizmente, dentro de uma 

certa… como hei que explicar… Eu já tinha uma vida mais ou menos organizada 

e tenho problemas, como toda a gente tem, mas felizmente não precisei da PELE 

para mim vir ajudar nestes problemas. Mas tenho a certeza que se eu precisasse, 

com certeza de que eles me ajudariam. (Entrevista Atriz Participante 5)  

Melhorou no aspeto de ser mais comunicativa e sair um bocado da minha zona 

de conforto e estar mais atenta. Mas a nível material não. Eu nunca fui atrás dos 

projetos pelo dinheiro material. (Entrevista Atriz Participante 9) 

Nos casos em que, associada ao aumento da qualidade de vida, foi assinalada 

uma melhoria material, esta foi relacionada principalmente ao auxílio que a participação 

nos projetos teve na procura de um trabalho remunerado ou por ter conseguido 

financiamentos (temporários) para implementar projetos artísticos:  

Sim. por exemplo por este último projeto que nós fizemos com o --------, nós 

participamos, com a ajuda da PELE, e aquilo era um projeto financiado. E então 

nós ganhamos, como se fosse um trabalho. Cada ação que a gente fosse fazer era 

um dinheiro para nós. E melhorou a minha qualidade de vida: fazer e ganhar 

algum dinheiro com aquilo que eu gosto. E é isto que para mim é a minha 

profissão, não o meu trabalho. Meu trabalho é aquilo que eu não gosto, que tens 

que fazer aquilo, tem que ser. Neste aspeto melhorou a minha qualidade de vida. 

Em fazer parte de espetáculos melhorava a minha qualidade de vida. O meu dia 

ficava diferente. Se saio de um sítio que não gosto e vou para um sítio que gosto 

muito, muito, muito, melhora o meu dia. Vou me deitar melhor. Vou acordar 

melhor. Pode não ser a nível financeiro, mas a nível mental eu vou estar melhor, 

vou estar mais aptas para as coisas, para os meus problemas… (Entrevista Atriz 

Participante 12) 

Sim, melhorou, porque ocupa o meu tempo. Por exemplo, poderia estar a fazer 

outras coisas que se calhar não era muito útil para a sociedade enquanto com o 

teatro… o teatro é cultura. Se calhar, se não fosse para o teatro, nunca teria ido a 

                                                             
256 Conceito abrangente, dos lábeis contornos, que pode contemplar múltiplas esferas. Foi deixado aos 

entrevistados à interpretação do mesmo, proporcionando o surgir de diferentes pontos de vista e 

compreender suas representações particulares.  
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Barcelona, nunca teria ido à Itália, nunca teria conhecido as pessoas que conheci, 

nunca teria aprendido o que aprendi. Eu posso te dizer que, se calhar, arranjei 

trabalho no sítio onde arranjei através do teatro. Porque o café fica mesmo 

próximo ao local onde nós ensaiávamos e eu fiquei conhecida na ------------------

------- através do teatro (Entrevista Representante do grupo que surgiu após os 

projetos da PELE 2) 

A melhoria material foi também associada às experiências inusitadas, então 

inviáveis, proporcionadas, como viagens internacionais e intercâmbios formativos 

financiados pelos projetos da PELE. 

Eu até agora, sempre que trabalhei no teatro senti-me bem. Também foi uma 

forma de sensibilizar para os nossos problemas e ajudou-me a mim, sim. Nós 

conseguimos ir a vários sítios para mostrar o nosso espetáculo e era a Pele que 

pagava tudo, o hotel a alimentação e isto também me deu maior qualidade de 

vida, sim. Também conheci outros países e também fui importante. (Entrevista 

Atriz Participante 3) 

Era um intercâmbio financiado por parte deles, que era um convite. Na altura, a 

primeira vez em que eu fui, foi para a Alemanha, 4 dias. Primeiro uma metade 

do grupo foi para Amesterdão e a outra metade depois foi para Alemanha. […] 

Comecei a sentir-me realizada neste aspeto e percebi que realmente tinha um 

bocadinho de jeito para as coisas [jeito para atuar] e percebi que podia ser um 

futuro. E depois, no entretanto, ainda fomos 10 dias para a Itália onde fizemos 

teatro invisível, que foi uma experiência espetacular. (Entrevista Atriz 

Participante 12) 

Por outro lado, em alguns casos, a qualidade de vida foi identificada com algo 

para além da esfera material e mais associada ao bem-estar pessoal e sujetivo, como 

evidencia também o relato que segue, em que a entrevistada aponta uma melhoria da 

qualidade de vida em todos os aspectos, mesmo tendo implicações práticas na rotina 

afadigada dela, pois ficou mais expansiva, deu-lhe um novo sentido à vida, um outro 

dinamismo e ajudou-a a desvelar qualidades escondidas:  

Melhorou, olha, em todos os aspetos. Fiquei mais expansiva. Fiquei mais jovem. 

E vi um outro sentido à vida, outra alegria, outro dinamismo, que eu sei que eu 

tinha, mas que estava escondido. Talvez também para nunca ter tido a 

oportunidade de me expandir. Então eu ali descarregava-me e abria tudo. […] 

Envolveu muito stress, muita correria. Ia trabalhar, ia a casa fazer o jantar, tinha 

que apanhar o autocarro, mas ia para a vida. E era um descarregar…  eu podia 

estar muito cansada, mas chegava ali e ficava leve. Os próprios jogos que nós 

fazíamos em equipa nos permitiam descontrair. A própria convivência com os 

amigos. Era um momento mesmo de descontração, apesar de ter um trabalho 



 

307 

serio… mas dava para tudo, para descontrair, para brincar, para relaxar. 

Aconselho para todos. Algumas pessoas ficavam com mais um bocadinho de 

cultura, outras tiravam a imagem errada que têm sobre o teatro do oprimido e, se 

chalar, ficavam mais humanas. […] [Mas] Como não são remuneradas não vão, 

dizem que não estão para perder tempo. E eu disse: “olha, perdi muito tempo, 

muitas horas e muito sono, mas ganhei uma fortuna”. (Entrevista Atriz 

Participante 10) 

Mudou a minha qualidade de viver, porque eu não me imagino a fazer o que eu 

faço agora, antes da PELE. Por isto que eu digo que a PELE foi a minha 

estrelinha. Fez ali um brilhareto, ali na minha cabeça. Porque eu era muito 

apagadinha. E acho que mudou a minha qualidade de vida, sim. Qualidade de 

vida, olha, se calhar a aprender a ter mais responsabilidade, a lidar melhor com 

as situações, a dar mais atenção às coisas que se calhar eu não dava. Se calhar 

era focada em casa e não saia de casa o dia inteiro. E agora não, saio mais de 

casa, faço coisas e tento me mexer sempre o mais que posso porque sei que ficar 

parado não é a solução. E, se calhar, era isto que eu fazia: ficava em casa. 

(Entrevista Atriz Participante 13) 

Bom. A minha qualidade de vida é a mesma. Não é que aí, o eu ter ido para a 

PELE, tenha melhorado a minha qualidade de vida, a qualidade de vida em si. 

Mas, assim, melhorou a minha forma de ver as coisas, quer dizer, de olhar para 

as coisas e olhar para as pessoas também, se calhar com outros olhos. Nisso, 

enriqueceu-me. Sim, porque não é só o melhorar a vida… não quer dizer que 

seja só no monetário. Não é isso o que está em causa. Quer dizer, nesse aspeto, 

foi enriquecidor. (Entrevista Ator Participante 21) 

Foi apontado também como à participação aos projetos tornou-se um auxílio na 

superação de situações sociais complexas, melhorando o quadro geral de pessoas em 

situações mais vulneráveis. 

Por exemplo, ajudam uma pessoa que anda sem voz na sociedade com os seus 

problemas. Que se alcoolizam e até consomem drogas e se tornam praticamente 

toxicodependentes. A PELE, dentro das possibilidades deles, tentam encaminhar 

e ajudar as pessoas… e eu tive esta experiência. Esta experiência de ver no 

concreto. Que foi o caso de algumas pessoas. (Entrevista Atriz Participante 5) 

Ou como a maior visibilidade adquirida proporcionou uma maior aproximação 

às pessoas e melhor circulação pelos ambientes do EP. 

Porque, lá está, é como disse no inicio, eles nos conheceram melhor . comecei a 

andar mais num meio mais restrito, ou seja mais ;;;, onde tinha mais visibilidade 

e as pessoas acabaram para me conhecer melhor. […] não haveria esta relação 

que há agora. Eu passo para as pessoas, recordo-a. Varias pessoas que 
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trabalharam comigo, que trabalharam comigo só no projeto, eu quando passo por 

elas no corredor cumprimento-as e recordo-me. (Entrevista Ator Participante 18) 

Paralela e complementar à visão interna, sujetiva, sobre os impactos nos 

participantes a nível intrapessoal, que se moveu a partir da análise dos discursos 

recolhidos nas entrevistas, foi levada em consideração uma visão externa, dos 

fundadores da PELE, em muitos casos, também dinamizadores das sessões, e dos 

parceiros, técnicos sociais, que acompanharam e presenciaram os projetos artísticos 

associados a intervenções sociais. Na tabela que segue, mostra-se o ponto de vista 

destes entrevistados a respeito das mudanças pessoais dos participantes aos projetos 

artísticos em questão.  

Tabela 43 – Impactos nos participantes a nível intrapessoal: análise horizontal dos discursos dos 

fundadores da PELE e dos parceiros 

1 – EFETUAR NOVAS ATIVIDADES (SAUDÁVEIS) 1.1 – Maiores cuidados pessoais 
1.2 – Envolvimento em atividades de formação 
1.3 – O envolvimento de participantes inusuais 

proporcionando-lhes experiências novas 

2 – CRIAÇÃO DE ESPAÇOS DE LIBERDADE 2.1 – A descoberta de si e de outras possibilidades 
2.2 – Possibilidade de reflexão, conhecimento e conciência 
(criação de sentido) 
2.3 – A arte transformadora 

3 – MELHORIA DO QUADRO PSICOLÓGICO/esfera do sensível 
 

 5.1 – Trabalham-se sentimentos e emoções 
5.2 – Aumenta a autoestima 
5.3 – Aumenta a motivação 

4 – ADQUIRIR NOVAS COMPETÊNCIAS PESSOAIS 3.1 – A descoberta de novas competências pessoais 

3.3 – Aprender a saber estar de forma diferente  

5 – AUMENTA A VISIILIDADE 
 

6.1 – Trabalha as identidades e mostra o trabalho às pessoas  
6.2 – Permite adquirir uma outra/nova visibilidade 

6 – AUMENTO DA POLITIZAÇÃO   

7 – A [NÃO]MELHORIA DO QUADRO SOCIOECONÓMICO DAS 

PESSOAS 

  

8 – MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA   

Fonte: elaboração própria a partir das entrevistas com os fundadores da PELE e dos parceiros 

Conforme pode ser observado logo a partir das categorias relatadas na tabela 43, 

existem pontos de contatos com os pontos de vista dos próprios participantes.  
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A primeira macro categoria está relacionada com o efetuar novas experiências 

que, consoante os parceiros, podem ser consideradas positivas. Trazem novas 

identificações em atividades estruturadas trazendo múltiplas melhorias nas pessoas 

envolvidas.   

Foi muito, muito importante para estas pessoas, e as pessoas que participaram 

nestes ateliês ainda recordam estas iniciativas em que participaram com a PELE. 

Acho que foi uma coisa muito importante onde elas realmente conseguiram 

trabalhar algumas coisas, algumas competências. […] As pessoas falam muito, 

por exemplo, do espaço da mulher porque realmente conseguiram ter 

experiências novas que nunca tinham tido. (Entrevista Parceira 3) 

É assim: muitas vezes estavam sem fazer nada, estão ali confinados ao pavilhão, 

só para comer, não tem problema nenhum em não tomar banho, ao não se vestir, 

ao não se arranjar, mas só se arranjam quase no dia da visita. Quando há estas 

situações [estes projetos] já não. Eles já vêm todos arranjadinhos, tem que ir apra 

o teatro. Há realmente uma melhoria mesmo deles nessa situação. (Entrevista 

Parceiro 13) 

Em certos casos, tornaram-se também alavanca para outros projetos ou 

atividades mais formais. Foi apontado como alguns participantes aos projetos da PELE 

aproximaram-se sucessivamente a atividades de formação ou trabalho. 

De qualquer forma, a maior parte desses indivíduos depois foram integrados na 

escola, no trabalho, mas a maior parte penso até que foram para a escola. Eram 

indivíduos que estavam a fazer nada e que depois do projeto, quase todos, foram 

integrados na escola. Portanto, acabaram por serem enquadrados […] A maior 

parte deles foi para a escola, outros foram trabalhar. Como eu disse. Depois há 

um tal sobressair. A maior parte deles acabou por se identificarem com o teatro. 

(Entrevista Parceira 14) 

A segunda macro categoria aponta pela criação de espaços de liberdade que 

passa pela (auto)descoberta de possibilidades e capacidades como pela reflexão, 

conhecimento criação de sentido que os participantes vivenciam e que os parceiros e os 

fundadores observaram. Uma (re)descoberta de outros espaços e outras possibilidades. 

E acredito perfeitamente que muita gente ganhou coisas e que mudaram muitas 

coisas nas suas vidas, e é isso. […] Acho que foi o encontro com elas próprias. 

Sabes? Eu tive muita gente que me disse “eh pá -------, já não me lembrava que 

eu podia fazer isso. Já não lembrava que podia sonhar, não lembrava que podia 

acreditar.” E isto, sabes, vê pessoas que não se lembravam que podiam respirar. 

(Entrevista Fundador/a da PELE 1) 
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Eu acho que é essa possibilidade de descobrirem de poderem estar noutros 

espaços, em espaços que lhes permita poder conhecer a si próprio e conhecer aos 

outros de outras formas e poder fazer outras coisas que normalmente não fazem 

no seu dia-a-dia. (Entrevista Fundador/a da PELE 2) 

Olha, quando os reclusos chegam perto do fim já, e começam a ficar com pena 

que aquilo vai terminar, e quando termina, e perguntam quando é o próximo, 

isso é gratificante, para mim e para toda a gente, quer dizer que funcionou, que 

gostaram, que mexeu com eles, fez-lhes algo. Libertou-os durante horas, 

algumas horas, em vários dias, meses, libertou-os da pressão de estarem presos. 

Mostrou-lhes que podem também ser reclusos, e bons reclusos. (Entrevista 

Parceiro 16) 

Criação de espaços não convencionais que proporcionam uma saída da rotina e 

que se relaciona com o íntimo imagético da pessoa e com a esfera onírica. Espaços de 

liberdade, pessoal, de expressão, de ser e sentir-se algo diferente do que se costuma 

fazer e ser no cotidiano:  

Ah, eu acho que o teatro, neste caso é o teatro, porque é a forma de expressão 

que eu utilizo e com que a Pele mais trabalha, oferece-nos um espaço de 

liberdade de expressão, de relação que é absolutamente diferenciado do que 

existe no nosso cotidiano. (Entrevista fundador/a da PELE 2) 

Um espaço, portanto, não formatado, em que existe uma maior possibilidade de 

experimentar-se, sem ter que responder a muitas formalidades. Conforme os parceiros e 

os formadores, os participantes passam por uma construção de sentido auxiliada pela 

maior possibilidade de reflexão e conhecimento. 

Eu acho que sim. muito. A nível de autoestima das pessoas... sim. a nível da sua 

capacidade de se desafiarem e de perceberem que têm outras competências […] 

E de repente tu vês que eles ganham força, que as pessoas ganham força 

(Entrevista Parceira 1) 

Era um espaço para elas, onde elas tinham tempo para elas para cuidarem delas, 

e fizeram coisas muito importantes que eu acho que marcou-as para toda a vida. 

[…] Quanto mais não seja para terem um pensamento crítico, conversar sobre 

elas, pensar sobre os problemas que as afetam e ao pensar nestas coisas arranjar 

estratégias para resolver estas situações. (Entrevista Parceira 3) 

Acho que acima de tudo sentem que estar ali faz muito sentido, que é diferente 

do resto das coisas que têm na vida, que… eu acho que se sentam respeitadas 

dentro do grupo. Acho que as pessoas se sentem dignas. Acho que percebem que 

a voz delas é ouvida. Acho que acima de tudo passam por uma construção de 

sentido. (Entrevista Fundador/a da PELE 3) 
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Agora em relação às pessoas, os principais impactos acho que tem a ver com a 

motivação para poderem fazer outras coisas e para poderem… sei lá, não creio 

que a maior parte delas sinta que tem jeito e que é isso que quer fazer, teatro, 

mas acho que se descobrem de outra forma. Acho que para cada pessoa é 

diferente. Acho que as pessoas gostam e acho que esta pode ser uma descoberta 

de si no coletivo. (Entrevista Fundador/a da PELE 2) 

Foi apontado como a arte em si pode tornar-se um processo transformador para 

as pessoas, propondo dinâmicas que conseguem implementar um trabalho de grupo e 

envolvendo pessoas que costumam ter maiores dificuldades de efetuá-los. Promove 

processos de criação artística com comunidades mais afastadas destes experiências e 

acaba por ter um boa fidelização no tempo. 

Ou seja, a arte é um processo transformador por si, ou seja, não é uma 

ferramenta para servir outro tipo de agenda, outro tipo de interesses. […] O 

objetivo da PELE continua a ser o mesmo, no entanto, ou seja, a promoção de 

processos de criação artística sobretudo com comunidades mais afastadas desses 

processos e que isso possa ser um motor para o seu desenvolvimento, individual 

e coletivo, conduzindo a transformação social […] As pessoas acabam por se 

aproximar e acabam por se ligar ao nosso trabalho porque também se revêm nele 

e se revê na importância desse trabalho tanto no plano artístico como 

obviamente no plano social. (Entrevista Fundador/a da PELE F2) 

Para já, foi uma atuação diferente em que foi uma manifestação daquilo que as 

reclusas sentiam naquele momento. Foi diferente porque as reclusas que fizeram 

parte foram reclusas muito específicas, proque foram as reclusas que estavam 

disponíveis naqueles critérios que a PELE tinha definido e realmente o projeto 

ECOAR conseguiu chegar até estas reclusas que eram as com determinadas 

caraterísticas. E chegou até lá, portanto, através da arte pode-se chegar a todas as 

pessoas. Mesmo as mais difíceis, mesmo as que tenham um comportamento 

agressivo ou que tenham uma psicopatologia associada, por exemplo. A arte 

pode chegar a todos. (Entrevista Parceira 9) 

A terceira macro categoria está relacionada com a melhoria do quadro 

psicológico dos participantes e que pode ser associada ao prazer que as pessoas têm 

acomunado a estas experiências. Conforme os relatos que seguem, a arte tem um papel 

formativo também para o indivíduo e é uma mais-valia nos projetos sociais porque toca 

a esfera das emoções, do sensível, melhorando a auto-estima, por exemplo. 

Gostei muito de ver a alegria deles, de vê-los a vencer dificuldades, gostei… 

senti que melhoraram a auto-estima deles em alguns casos, senti que eles 

tiveram a sensação de conseguir, senti que eles gostaram de atuar para outras 
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pessoas, eles valorizam muito atuar para a família. Senti que se divertiram muito 

nos ensaios, senti que sempre, por exemplo na música, que sempre passaram 

alguma mensagem das coisas de que eles se queixam, mas que transformaram 

aquilo até na letra da música, senti que eles gostaram muito dos animadores e 

que se ligaram até de forma afetiva. Senti que os animadores se ligavam de 

forma afetiva com eles. Isto sentia-se muito bem. Acho que senti que foi muiot 

saboroso para eles. (Entrevista Parceira 11) 

Normalmente são indivíduos com uma baixa auto-estima. E depois até se vêem a 

fazer determinadas coisas que acham que nunca na vida podiam fazer. Nunca 

pensaram. E, portanto, aumenta muito a auto estima deles. (Entrevista Parceira 

14) 

A tipologia do trabalho, parece ter um papel importante a nível de estímulo, 

envolvendo pessoas mais frágeis e menos motivadas. 

Acho [que ajuda os participantes], sem dúvida. Porque também há alguma 

tendência em muitos deles, infelizmente, em baixar os braços. Às primeiras 

dificuldades desistem. São pessoas que já desistiram muitas vezes de muitas 

coisas. E viu-se neste trabalho, que era desafiante, que eles conseguiram aceitar 

o desafio. (Entrevista Parceira 11) 

E na realidade estes projetos são dinâmicos, são de uma forma ou de outra, 

criam uma grande motivação neles para experimentar estas coisas novas. […] E 

eu sou aquele técnico que trabalha as coisas nesta área, e nos dois, três meses 

seguintes o encerramento de uma atividades destas, eu sou constantemente 

bombardeado a suscitar para entrar nestas atividades.O meu problema é que, 

muitas vezes, não há resposta para dar. (Entrevista Parceiro 15) 

Este último relato levanta uma questão importante associada à compreensão de 

projetos artísticos associados a intervenções sociais, que remete à dificuldade de 

responder a pedidos de continuidade. Conforme o trecho acima, estas atividades 

proporcionam uma maior procura de outras atividades culturais e formativas junto aos 

serviços (no EP, neste caso), mas os mesmos têm dificuldade em responder às 

demandas, podendo causar novos sentimentos de frustração em populações já 

vulneráveis. 

A quarta macro categoria assinala para as competências pessoais que os 

parceiros e fundadores viram adquirir aos participantes. Conforme o relatos que 

seguem, a arte é uma mais-valia nos projetos sociais porque promove atividades que 
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estimulam o experimentar-se e, portanto, o surgir e desvendar de competências, 

observadas e reconhecidas pelos técnicos. 

Os projetos mostrarem-lhes as capacidades que têm para participar neste tipo de 

iniciativas e de perceberem depois qual é o retorno que tem disso em termo de 

aprendizagem. (Entrevista Parceira 1) 

Sim. Sem dúvida nenhuma, principalmente… o reflexo disto foi o que há um 

bocado tinha dito, o fato de muitas pessoas continuar , e isto é quantificável. 

Mudaram o seu, como é que vou dizer, a sua maneira de estar, não é? Tornando-

se mais ativas, não tão apáticas, não é? […] Saberem questionar, saberem estar. 

E este saber estar e saber ser, não é? É fruto também deste trabalho diário deles, 

não é? (Entrevista Parceira 5) 

Porque a partir do momento em que estamos com as pessoas num processo 

destes de uma forma mais intensa em que há um acompanhamento de 

proximidade, e esse trabalho em equipa, e eu e o ---------- fazíamos era estar na 

proximidade com o grupo de formação, e a cada momento debater com o 

formador e o grupo necessidades, e avaliarmos o que se estava a passar. 

Despontar, se calhar, coisas, capacidades que as pessoas tinham e que estavam 

adormecidas, e que no acompanhamento normal, que o técnico tem, que a pessoa 

não está com ela, e que não a pode estimular todos os dias. Está com ela uma vez 

por mês, às vezes, duas vezes por mês. E o estar ali todos os dias com as 

pessoas, está todos os dias a estimular as pessoas, estimular competências que 

existem, que venham de cima, e competências que não existem, e que são, que 

surgem, que a pessoa. (Entrevista Parceira 7) 

Conforme os relatos, portanto, notou-se como as competências foram 

reconhecidas e valorizadas pelos próprios participantes e, também, pelos educadores, 

assistentes sociais, psicólogos e guardas prisionais, que puderam observar melhorias nas 

pessoas e reconhecer seus trabalhos. Questão que introduz a quinta macro categoria que 

está relacionada com o aumento da visibilidade que as pessoas adquirem aos olhos dos 

diversos públicos, entre os quais, os próprios técnicos. Os relatos recolhidos ao longo 

das entrevistas com os parceiros, permitem, portanto, afirmar, que os participantes 

adquiriram competências e tornam-se pessoas diferentes perante os olhares dos técnicos. 

Os reclusos que participam nessas coisas acabam por se aproximar mais dos 

técnicos, mesmo nós, da direção, dos guardas, porque tornam-se mais 

conhecidos. Uma coisa é o indivíduo estar ali fechado, só comer e ir para o 

pátio, que quase ninguém vê, outra coisa é começar a participar nisso. Nós 

ficamos “ah, é aquele que estava no teatro”. E eles próprios acabam por criar 

outros tipos de regulação. E depois, para eles, é muito mais fácil vir falar 

comigo, ou com a doutora --------, ou com o professor ---------. Porque acaba por 
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ter outra proximidade. […] Acaba por dar mais visibilidade àquele indivíduo. E 

pronto. E é assim: é evidente também que o indivíduo acaba por ter outro tipo de 

competências que não tinha. (Entrevista Parceira 14) 

Mostram os lados positivos e as competências dos participantes, mas também do 

trabalho social implementado e do serviço em si, conforme será aprofundado mais à 

frente, tornando-se uma questão ainda mais sublinhada pelos representantes de EP, 

instituição recordada principalmente pelo seu caráter coercitivo. 

No teatro mostramos quem somos realmente, também acontece com eles. Muito. 

Também tem ali o estereótipo de que são bandidos, maus e não sei o quê. Ao 

estarem num palco, e chorarem ou mostrarem as suas, nem as suas fraquezas, a 

sua parte de ser humano, que eles têm. Portanto, é gratificante por todo o 

conjunto de sucesso que tem. E sucesso não para a equipa. Não é para mim a 

parte mais importante. O sucesso mais importante para mim mesmo é os 

reclusos não terem esse tempo todo, portarem-se como pessoas que são. Terem 

comportamentos mais assertivos connosco, porque há um compromisso moral 

connosco, com a família, entre eles próprios. (Entrevista Parceiro 16) 

A sexta macro categoria remete à maior participação e consciência política que 

os participantes adquirem e que é assumidamente impulsionada pela PELE: 

Agora nós, para além daquilo que acontece nos ensaios, tentamos motivar 

sempre até para a participação, como já aconteceu no 25 de Abril, nas 

manifestações, em podermos também ter essa participação em coletivos. 

(Entrevista Fundador/a da PELE 2) 

Em certos casos, este acréscimo de consciência relatado, leva os participantes a 

assumirem funções mais ativas perante a comunidade, participando noutras atividades 

ou, até, entrando a fazer parte de associações de moradores. Envolvendo-se com maior 

regularidade e assumindo tarefas e funções de responsabilidade. Nota-se como a 

retagruarda dos serviços territoriais foi apontada, aqui também, como central para 

fomentar esta participação: 

Temos pessoas reformadas que antes não estavam minimamente ativas na 

comunidade, não é? Estavam na sua casa, no seu dia-a-dia normal, de rotina, e 

que agora têm outro tipo de vivências e isso acaba por ser muito positivo, não é? 

E é isso, eles acabam por se juntar ao trabalho extra que a Pele vai fazendo e que 

a ------- vai fazendo. Juntam-se eles próprios autonomamente para, pronto, ter 

outro tipo de iniciativas. E estão sempre a tentar perceber o que é que podem 

fazer mais, não é? Muitas das pessoas se juntaram, por exemplo, nas associações 

de moradores, estão mais ligadas às associações de moradores […] A partir dos 
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projetos da ------- em colaboração com a PELE. Essas pessoas encontram-se 

mais disponíveis para estarem mais envolvidas na sua comunidade de outra 

forma. Isso sim. (Entrevista Parceira 1) 

E por aquilo que eu vejo as pessoas estão extremamente felizes e envolvidas no 

projeto. Já assumem uma serie de tarefas e de funções de responsabilidade. E se 

eu vejo aquela quantidade de pessoas nos projetos da PELE a participar, é 

porque de alguma forma houve um efeito positivo. Um ou vários efeitos 

positivos. Acho que de outra forma não participavam, não é? (Entrevista 

Parceiro 4)  

O reflexo disto foi o que há um bocado tinha dito, o fato de muitas pessoas 

continuarem, e isto é quantificável. Mudaram o seu, como é que vou dizer, a sua 

maneira de estar, não é? Tornando-se mais ativas, não tão apáticas, não é? […] 

Saberem questionar, saberem estar. E este saber estar e saber ser, não é? É fruto 

também deste trabalho diário deles, não é? (Entrevista Parceira 4) 

As últimas duas macro categorias, de forma análoga à tabela 42 que diz respeito 

aos pontos de vista dos próprios participantes, apontam de que formas os projetos 

artísticos podem melhorar a qualidade de vida dos participantes, neste caso, consoante a 

visão dos parceiros e dos fundadores da associação. 

Foi sublinhado como os projetos não melhoram a qualidade de vida a nível 

material e como este não é objetivo dos mesmos. 

Não podemos cair na tentação de achar que o teatro vai mudar a vida das 

pessoas. Já conversamos muito sobre isso. Mas eu acho que é uma ideia que 

continua a prevalecer. E é muito perigosa e que dá os fenómenos assustadores 

que instrumentalizam estas pessoas. (Entrevista Fundador/a da PELE 3) 

Ao mesmo tempo, podem melhorar a qualidade de vida sub múltiplos aspetos, 

em primis, de afirmação pessoal e bem-estar psicossocial. Além disto, podem criar 

novas redes relacionais que podem tornar-se um suporte, conforme será aprofundado no 

próximo item.  

Claro que há algumas condições, umas situações mais económicas, que as 

pessoas terão na mesma a dificuldade, mas que se calhar estão mais dispostas a 

encontrar soluções, ou conseguem de alguma maneira estar mais capacitadas 

para encontrar outras formas de solução e de tentarem também este apoio extra 

de pessoas que vão encontrando. (Entrevista Parceira 1) 

Não ganham mais dinheiro, os filhos não têm menos problemas, mas elas 

transformam-se. As pessoas transformam-se eu acho. […] Eu acho que se 

transformam em vários sentidos. Primeiro, na visão em si mesmo, nessa visão do 
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self. De repente perceberem que sabiam mais coisas de que aquilo que achavam 

que sabiam. Para superar uma vergonha, medos, que fizeram coisas pela 

primeira vez e que puderam serem vistas pela primeira vez por outras pessoas. O 

que também é preciso na vida, não só nessas comunidades em particular. Isso 

trouxe um refresco também das relações, de amizade até, ou de proximidade, 

que se criaram. E acho que isso traz qualidade de vida. (Entrevista Parceira 2) 

Conforme os relatos acima, as contingências e as condições de vida das pessoas 

permanecem e as situações estruturais não mudam, mas os projetos trazem, de forma 

geral, melhorias nas qualidades de vida das pessoas. Os próprios entrevistados, 

participantes aos projetos, apontaram como as práticas artísticas melhoraram o bem 

estar pessoal, modificando suas rotinas e proporcionando novas descubertas positivas 

sobre si mesmos. 

 

-  Os impactos nos participantes a nível relacional  

Acerca dos impactos a nível relacional, remete-se também para as 

especificidades que um trabalho de grupo comporta, promovendo, por si só, uma 

interação que visa a colaboração e a partilha de objetivos comuns, próprio das 

comunidades de prática, conforme foi evidenciado nos capítulos 1.2, 2.4 e 4 e já 

referenciado no começo deste capítulo. O que apresenta-se aqui, são as categorias que 

surgiram a partir da análise horizontal das entrevistas efetuadas com os próprios 

participantes e com os técnicos e fundadores da PELE sobre o tema, resumidas nas 

tabelas 44 e 45. Portanto, a primeira tabela apresentada a seguir, traz a visão interna e 

em primeira pessoa dos mesmos participantes acerca das mudanças interpessoais 

percebidas. 
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Tabela 44 – Impactos nos participantes a nível interpessoal: análise horizontal dos discursos dos atores 

participantes 

1 – INCREMENTO E MELHORIA DAS RELAÇÕES 
INTERPESSOAIS 

1.1 – Estreitamento de novos laços sociais 

1.2 – Criação de relações afetivas  

1.3 – Cruzamento de trajetórias de pessoas de diferentes grupos, com 
diferenças sociodemográficas, específicas e territoriais 

1.4  – Estreitamento de relações de cumplicidade e partilha com pessoas 
inusitadas 

1.5 – Criação de relações com diferentes graus de aproximação nos 
diferentes grupos, entre os grupos e com pessoas particulares dos 
grupos (diferentes níveis de relações) 

2 – AS COMPLEXIDADES DAS RELAÇÕES 2.1 – As relações em contextos de instituição total são de maior 
desconfiança 

2.2 – O trabalho com grupos heterogéneos (com vulnerabilidades sociais) 
pode criar dificuldades relacionais 

2.3 – A instabilidade temporal das atividades repercute na instabilidade 
das relações 

2.4 – existem dificuldades em manter contatos presenciais  

3 – A CRIAÇÃO DE UMA COMUNIDADE DE PRÁTICA 
(TEATRAL) 

2.1 – Criação de momentos conjuntos em prol do teatro 

3.1 – A existência do objetivo comum 

3.2 – A partilha de responsabilidades 

4 – INCREMENTO DA SOLIDARIEDADE 4.1  – A criação de laços de solidariedades (apoio para além dos projetos) 

 Diferentes níveis de solidariedade 

 Diferentes nos diferentes grupos 

 Compreensão e incentivo (escuta)  

 Preocupação pelo outro, empatia 

 Ajuda concreta 

4.2  –  Solidariedade nos projetos 

 Solidariedade nas atividades comuns 

 Solidariedade no palco 

 Apoio nas atividades dos outros grupos 

 5 – INCREMENTO DA TOLERÂNCIA COM O OUTRO  

Fonte: elaboração própria 

A primeira macro categoria aponta como, de uma forma geral, os projetos 

artísticos implementados pela PELE proporcionaram o estreitamento de novos laços 

sociais e a criação de relações afetivas. Os participantes apontaram como a participação 

ao grupo de teatro abriu possibilidades para as pessoas se conhecerem e conviverem, ter 
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informação e começar a entreter relações, por exemplo, com vizinhos que 

desconheciam257. 

Ora bem, eu quis entrar porque fui sempre uma pesssoa muito ativa, trabalhei 

sempre… no entretanto reformei-me e como estava praticamente sem nada eu 

acabei de ir à Junta e depois conhecer estes projetos. E foi através deste 

conhecimento que eu comecei a entrar, quer para informática, quer para o grupo 

de teatro […] A gente cria amizade e convívio comum. Por  exemplo, no bairro 

eu posso lhe dizer que não conhecia ninguém e a partir de que começamos a 

conviver com estes grupos, com o grupo de teatro, principalmente, abriu-nos as 

portas para a gente conhecer uns aos outros. (Entrevista Atriz Participante 5) 

É muito nosso. O teatro comunitário, se for feito e se uma pessoa souber fazer 

mesmo o teatro como ---------- sabe fazer, é muito nosso, porque é trabalhar com 

as pessoas da nossa comunidade. É eu trabalhar com pessoas diferentes e de 

diferentes idades que no fundo vivem no mesmo sítio que nós, sabem as mesmas 

coisas que nós sabemos. É unir mais a população. E isto nos faz bem. Saber que 

temos um vizinho e que a partir de agora podemos dizer um olá. E falar sobre as 

coisas da comunidade e apresentar isto para as pessoas. (Entrevista Atriz 

Participante 13) 

Conforme o relato que segue, é uma experiência que estimula a interação, indo 

na direção contrária às dinâmicas individualizantes da sociedade. No trecho que se traz 

em seguida, o entrevistado considera o teatro comunitário como uma forma de juntar as 

pessoas e colocar as pessoas a contar-se histórias, interagirem, conhecerem-se. Um 

espaço em que é possível ensinar e apender reciprocamente, confrontar-se com pessoas 

de outras gerações e também criar relações de amizade. 

Sim! Foi uma experiência bonita. E eu acho que além de estarmos a fazer teatro, 

ajuda também com que as pessoas consigam interagir umas com as outras. 

Porque, de momento em que… Uma das coisas que eu aprendi lá, e que também 

vejo, é que antigamente havia uma interação muito maior entre a vizinhança, 

entre a comunidade, aquilo que deixou de haver agora. As pessoas, parece, só 

vivem para o trabalho e casa. E deixaram de interagir. E o teatro comunitário é 

uma forma de juntar as pessoas. De conseguir com que elas consigam interagir 

umas com as outras, que elas consigam obter ali um momento de lazer, de 

convivência, e que podemos partilhar histórias, conviver com pessoas mais 

velhas, com pessoas mais novas, em que tanto nós podemos ensinar a elas, como 

também podemos aprender. E a melhor parte destes projetos é isso, é mesmo a 

                                                             
257 Nota-se, porém, como diversas pessoas entrevistadas declararam sempre ter tido boas e próximas 

relações com a vizinhança. Nota-se também como em alguns territórios, de forma mais visivem no 

território de Lordelo do Ouro, o projeto teatral da PELE foi acompanhado por múltiplas atividades e 

incentivos à participação e associativismo dos residentes promovidas pelos serviços territoriais. 
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convivência que há entre as pessoas, e a amizade que fica entre elas. (Entrevista 

Ator Participante 8) 

E além do encontro intergeneracional, foi assinalado como as atividades 

promoveram relações com pessoas inusitadas, diferentes e distantes por hábitos, 

territórios de residências, interesses e estratos sociais, diluindo diferenças e colocando 

desafios. 

Não nos conhecíamos, e quando muito, podíamos, assim, ter-nos cruzados. Não 

havíamos ligação nenhuma. Agora já todos temos uma ligação, quanto menos 

uma ligação que tivemos durante o MAPA e que agora, onde quer que seja que 

nos encontremos, há mesmo aquele carinho de que estivemos tantos meses ali 

juntos a trabalhar. E e é uma coisa muito natural, chegar ali, cumprimentar e 

abraçar. Tal e qual como aconteceu contigo, não é? Chegaste e pronto, estás aqui 

e estás connosco e toca andar. E isto aconteceu com toda a gente. (Entrevista 

Atriz Participante 1) 

 Em certos casos, foram apontadas dificuldades (de comunicação) que os 

desafios de integração levantaram, noutros, sublinhou-se como criou-se o cruzamento 

de trajetórias de pessoas com diferenças sociodemográficas, específicas e territoriais 

que acabaram por criar uma cumplicidade grande entre elas.  

Lá está, o Mapa reuniu pontos da cidade com diferenças acentuadíssimas. Os 

mesmos… têm alguns valores muito próximos, mas com diferenças. Basta ver a 

diferença geográfica, que não parece muito grande, geograficamente. Mas apesar 

de ser uma distancia que não é considerada importante para uma grande cidade, 

mas este distanciamento geográfico traz diferenças entre as pessoas, entre as 

formas de estar. E o Mapa trouxe a consciência do que há em comum entre 

estas… ou seja, diluiu-se a ideia das diferenças geográficas, das diferenças 

morais, para fazer uma reunião de valores. (Entrevista Atriz Participante 4) 

Se tentou integrar o grupo dos surdos com os ouvintes, mas não resultou muito 

bem. Tentaram-se usar códigos para comunicar, mas para mim, a principal 

dificuldade foi isto: a comunicação. (Entrevista Atriz Participante 3) 

Sem dúvida. Lá está, nós trabalhamos com gente que é de bairros sociais e com 

gente que não é de bairros sociais. E nisso, se calhar, nós sentíamo-nos um 

pouco desprezadas pelas pessoas que não são dos bairros sociais. Mas depois se 

cria uma cumplicidade tão grande e começamos a criar um ambiente em que já 

não se cria a ligação se tu és de um bairro social ou não. Já somos todos iguais e 

não interessa onde moras ou com quem moras, o que fazes ou o que não fazes. 

(Entrevista Representante do grupo que surgiu após os projetos da PELE 2) 
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Em diversos casos foi apontado como as relações que se criam são de amizade e 

podem ser identificadas próximas às de uma família, sugerindo uma possível associação 

com o conceito de capital social de Donati (2005; 2007), já tratado no primeiro capítulo. 

Não necessariamente frequentes e não necessariamente personalizadas e aprofundadas 

com todos os componentes, o que parece comum entre o ponto de vista dos 

participantes de TC e TO é que o ter desenvolvido os projetos, o ter-se reunido e 

trabalhado com regularidade, a sintonia que era necessária para o alcance do objetivo 

comum, o ter criado e apresentado em público o resultado dos laboratórios, fez com que 

se criasse um sentimento forte de pertença a um grupo. Foi apontado como criaram-se 

boas relações com as pessoas, com as quais sentiram o ter partilhado também um 

processo de crescimento. 

Boas relações. Relacões de família, amigos. Se precisarmos de alguma coisa 

temos as portas abertas. Passaram a ser amigos, família. Porque sempre que a 

gente se vê é uma festa […] Agora estamos parados e sentimos a necessidade de 

estarem uns com os outros. E acho que isto faz bem. A saudade também faz 

bem. O fato de estarmos, de querermos estar, é sinal de que as coisas correram 

bem e é sinal que foi bom. (Entrevista Atriz Participante 12) 

Podíamos, se calhar, definir uma relação além da amizade, um pouco familiar. 

Porque houve uma altura, enquanto nós trabalhávamos para o Mapa, muitas 

vezes nos encontrávamos, e muitas vezes depois da hora do trabalho, nós não 

ficávamos em casa, e era o nosso ponto de encontro ali, e na altura tínhamos que 

funcionar tipo como uma família. […] Tipo: nas relações, na maneira de nos 

relacionarmos uns com os outros, na maneira de termos de ter paciência para 

algumas pessoas que vinham mais cansadas do trabalho, ou que haviam outras 

pessoas que falavam mais, ou uma pessoa que às vezes queria ensaiar e não 

corria tão bem. E aí, acho que neste sentido nós tínhamos todos um bom 

relacionamento além da amizade. Não éramos família direta, mas a quantidade 

de tempo que passávamos juntos, acho que éramos quase como uma família. 

(Entrevista Ator Participante 8) 

Mesmo existindo um sentimento de grupo forte, que perpassa as relações mais 

personalizadas, notou-se, porém, como estas relações possuem diferentes graus de 

aproximação nos diferentes subgrupos, conforme surgiu também a partir das 

observações e apresentado no quarto capítulo.  

Os surdos são muito unidos. Respeitam-se uns aos outros e partilhamos tudo. 

Sim é uma boa relação. E a experiência teatral criou mais confiança dentro do 
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grupo de trabalho. Mas principalmente no trabalho dos surdos. (Entrevista Atriz 

Participante 3) 

Criei algumas amizades, sim, sim. Algumas amizades, não muito profundas. É 

como eu digo, não estou assim tão próxima deles porque estou afastada assim da 

cidade, mas tenho algumas, pela ----------, o ----------- e a companheira dele. 

Tenho esta proximidade com eles porque, lá está, fazem parte do grupo da 

Vitória. Com os outros não tenho tanto convívio, de maneira que não dá para 

formar… fazer uma amizade assim, muito aprofundada. Também não sou 

inimiga de ninguém. (Entrevista Atriz Participante 7) 

Neste aspeto, nota-se a peculiaridade das relações que se criam entre os 

partcipantes nos EP. Nestes casos, notou-se uma menor criação de relações estreitas de 

que nos outros projetos. Conforme também apontado pelos entrevistados, os projetos 

aumentaram um pouco a confiança, mas não mudaram de forma substancial as relações 

entre os participantes. 

É assim, nós já nos dávamos minimamente todos bem. Já nos conhecíamos aqui 

dentro. Agora, se calhar, com mais um bocadinho de ganho de confiança com o 

outro, uma possibilidade a mais de desabafo, mas penso que seja tudo igual. Nós 

somos sempre os mesmos, já nos conhecíamos, penso que nessa parte não tenha 

mudado assim tanta coisa. (Entrevista Ator Participante 20) 

Pelo contrário, foram sublinhadas, mais de que noutras entrevistas, as 

dificuldades relacionais que atravessaram os projetos e que parecem ser associadas 

também ao reunir nas atividades pessoas com múltiplas complexidades:  

Eu não gostava muito do círculo em que nós estávamos ali. Porque há pessoas e 

pessoas. Não estou a dizer, e nem tomo juízos de valores de ninguém. Mas o 

ambiente em si estava desfocado. Não havia ninguém que eu considerasse, (…---

), só para conversar um bocado, porque sou uma pessoa muito calada, mas 

quando converso, converso muito. Mas de resto, a companhia em si, das pessoas 

cá dentro […], uns levam para brincadeira, outra para galhofa, umas pessoas são 

bem educadas, mas outras má educadas. (Entrevista Ator Participante 19) 

Não mudou nada. Porque também somos de alas diferentes. Sim, nós 

conhecíamos, mas existem quatro alas e algumas trabalham, outras não 

trabalham. É claro que todas nós conhecíamo-nos, mas, é assim, são colegas. Há 

pessoas em que… há realmente poucas pessoas entre nós em que podemos 

confiar e desabafar… e isto já encontrei aqui. A minha melhor amiga foi presa e 

veio me ver, mas, pronto, são colegas. E as colegas as vê no dia-a-dia, mas não 

há… podemos conviver com um grupo, mas não… eu, pelo menos, não me abro 

com qualquer pessoa. (Entrevista Atriz Participante 15) 
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Esta questão introduz a segunda macro categoria, que aponta para as 

dificuldades interrelacionais e os desafios, por vezes, muito complexos, que o trabalho 

de grupo comporta. As diversidades pessoais, a heterogeneidade presente nos grupos, 

que, em certos casos, remeteu para uma complexidade de situações sociais, repercutiu 

nas dificuldades do trabalho de grupo.  

Por vezes nós temos – é o ser humano – falta de tato e a necessidade de impor a 

ideia. E num grupo não pode ser assim, num grupo temos que negociar, temos 

que discutir as ideias, e não chegar ali “ai, é isto porque eu gosto, porque é e 

porque eu sei”. Não! Temos que dar a oportunidade também a outras pessoas de 

argumentarem e dizerem: “olha, eu achava que é melhor assim”, e, mediante 

isso, fazer o que achamos melhor. Mas isso já está muito melhor, porque o que 

eu tenho visto, desde o início, já temos a percepção, também já temos a 

percepção do caráter do pessoa, não levamos a mal uma resposta menos 

sorridente, porque a pessoa é assim, e nós já temos essa noção, coisa que no 

início, isso nós…Eu, pelo menos, não tinha essa percepção. mas isso, num 

grupo, é normal, acontecer uma coisa dessas. Seja em que grupo for, é normal 

dar um atrito. (Entrevista Representante do grupo que surgiu após os projetos da 

PELE 1) 

Sim, por exemplo eu até hoje fiz 5 espetáculos [com a PELE] e todos correram 

bem e o MAPA foi o espetáculo onde foram menos surdos. […] Foi bom para 

mim, sim. Foi uma experiencia diferente, mas quando se juntou com os ouvintes 

foi muito mais confuso. No MAPA senti muita dificuldade. O que faltava era 

mais contato, mais sensibilidade, mais partilha, mais respeito. E acho que foi 

muita confusão. Era muita gente. Era muita confusão. […] Depois no espetáculo 

se acha que está tudo bem, mas depois, será que os surdos perceberam o 

espetáculo? Ou será que não perceberam? É complicado. Perceber a lógica do 

teatro torna-se mais difícil para os surdos. Nós somos de línguas diferente e, por 

isto, é complicado. (Entrevista Atriz Participante 3) 

Lógico que quando há um empenho muito maior do grupo em assimilar tudo 

aquilo que está ali a ser proposto é mais fácil, se calhar, ter sucesso. […] Claro 

que há confusões, vai haver pessoas que são com feitios diferentes, oh pá, há 

tudo isso, como há em qualquer lugar. Mas no fundo, no final, a gente fica 

contente, a gente ri, ficam orgulhosos, isto é bom, tudo isso faz andar para a 

frente. (Entrevista Ator Participante 14) 

Foi apontado também como a instabilidade temporal das atividades, que seguem 

prevalentemente os andamentos dos projetos, conforme tratado anteriormente, repercute 

na instabilidade das relações. Foi sublinhada a existência de dificuldades em manter os 

contatos entre os participantes para além das atividades da associação a não ser entre 

pessoas específicas ou por meio das redes sociais. Dos 15 entrevistados em estado de 
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liberdade258, 10 evidenciaram a importância das redes sociais para proporcionar 

contatos mais frequentes entre os participantes, sugerindo a não frequência de encontros 

presenciais coletivos.   

Somos muito amigos, somos , através de telefone ou quando nos encontramos. 

Pronto, é o que eu disse no inicio, conheci pessoas, tornamo-nos amigas umas 

com as outras […] Continuo a ter boas relações, de amizade e assim. Claro que 

não são tão frequentes assim. Porque é claro que cada um tem a sua vida e 

somos de sítios diferentes e distantes. E a gente não se encontra todos os dias. 

Pronto. Mas quando nos encontramos, ou através do face, ou por telefone, ou 

qualquer coisa, pronto, a gente comunica-se e interage com muita… ficou uma 

amizade alí. (Entrevista Atriz Participante 5) 

Em diferentes entrevistas foi evidenciada como a saudade era um sentimento 

associado às atividades teatrais da PELE e às pessoas. Saudade que levanta duas 

questões: por um lado as positividades das experiências e dos encontros, por outro lado, 

a não frequência ou continuidade dos mesmos.  

É uma relação de saudade, porque já não nos vemos há muito tempo. Vimo-nos 

agora no FITEI, naquela filmagem que fizeram acerca do MAPA. Foi um matar 

saudade que nos rodeou. Agora estamos um para cada lado, porque vivemos 

todos em zonas completamente diferentes. Cruzo-me com algumas [pessoas] 

porque trabalho por aqui [no centro]. De resto, é muito raro, a não ser no 

facebook, é muito raro. Foi um desligamento, assim, muito repentino. E este 

bocadinho, agora, este encontro no [teatro nacional] São João, deu para as 

pessoas matar saudades, porque fica sempre, quando há algo de bom, uma 

saudade. (Entrevista Atriz Participante 10) 

Uma não frequência apontada principalmente ao sair da ideia de relações mais 

próximas e personalizadas, mais frequente entre alguns subgrupos específicos, e ao 

olhar para o complexo dos participantes, reunidos no MAPA e advindo de territórios 

mediamente distantes da cidade do Porto: 

É assim. Com o grupo do Lordelo nós estamos mais ligados. Há pessoas ali que 

estão mais ligadas a nós. Com o Lagarteiro nós não estamos tanto talvez por 

distância, elas não fazem tantas coisas agora […] Mas com muitas pessoas temos 

muito contato. Mas mais pelo facebook. (Entrevista Atriz Participante 11) 

Apesar de que agora estamos um bocadinho desleixados, porque lá está, os 

trabalhos e as vidas são um bocadinho diferentes. Mas já saímos, já fomos ver 

                                                             
258 Dos 21 entrevistados, 6 encontravam-se em situação de reclusão na altura da entrevista e , de 

consequência, sem ter a possibilidade de acesso às redes sociais 
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outros espetáculos, sem ser só os da PELE, mas também fora. Ah, e nas rusgas 

também nos encontramos. Já não é mal. Estávamos todos, foi muito giro. 

(Entrevista Atriz Participante 13) 

A terceira macro categoria remete pelas especificidades relacionais que uma 

comunidade de prática impulsiona. Para além das (novas) relações afetivas que se 

possam criar, os projetos, as atividades e os eventos artísticos em si, levam os 

integrantes dos grupos a estarem juntos e a partilharem interesses e objetivos comuns. 

Relações, portanto, que não são necessariamente determinadas por simpatias ou 

afinidades pessoais, mas pelo interesse comum de uma prática (artística): 

Desde a última vez, foi em Setembro o último contato, não houve possibilidade 

ou desenvolvimento de projetos que nos levassem a estar juntos ou participar. 

[…] Uma ligação de amizade, de partilha, sobretudo pelos meios de internet, de 

partilha de ideia, de eventos que nos poderão interessar, ou que nos poderão ligar 

ou dar à comunicação. E claro, depois há aquela ligação mais personalizada de ir 

beber uns copos. (Entrevista Atriz Participante 4) 

Os projetos, os ensaios, as apresentações próprias e dos outros grupos e as 

atividades da PELE em geral, portanto, são o grande incentivo para as pessoas estarem 

junto, levando os participantes a identificarem-se com o grupo teatral e a partilhar 

responsabilidades. 

O trabalho da PELE de fazer um trabalho muito de responsabilidade, de igual 

para igual, criou este elo de ligação e esta, não é uma obrigação, mas uma 

necessidade de corresponder o que efetivamente estamos a compartilhar uns com 

os outros. […] Todos são participantes e todos têm uma responsabilidade e uma 

participação sem benefício de estrelato. Isto é entre aspas porque, se calhar, não 

consegui pegar melhor uma palavra. Sem, sem exibição de qualquer… sem 

diferenças entre nós. Porque ali, todos estamos ali. Sem que nos ultrapassemos. 

(Entrevista Atriz Participante 4) 

As relações próximas instauram-se só entre algumas pessoas específicas. Nos 

outros casos, as atividades e a PELE em si são a cola que faz conhecer, encontrar, 

conversar, etc. 

Além de sermos um grupo de teatro, acho que ficou, acima de tudo, uma 

amizade. Tanto entre nós, grupo de teatro EmComum, como com todos os outros 

grupos, e mesmo com as pessoas que fazem parte da direção da PELE. 

(Entrevista Ator Participante 8) 
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Neste momento tem os ensaios de teatro comunitário e o folclore, tem lá 

algumas pessoas que fizeram parte [dos projetos da PELE] e da associação de 

moradores. [E de forma mais informal tenho relações] só com umas pessoas 

expecíficas. Vamos junto passear, caminhar… ficou sempre um conhecimento 

de que se vai passar por aquela pessoa já cumprimenta, vamos tomar um café… 

(Entrevista Atriz Participante 9) 

A terceira categoria diz respeito às relações de solidariedade que se criam entre 

os integrantes. Solidariedades a diferentes níveis, dentro e fora do espaço cénico, que 

concretizam-se num apoio principalmente afetivo, de escuta e compreensão, mas sem 

excluir possíveis ajudas mais concretas. 

Falo de solidariedade a diversos níveis, portanto, a nível de afetivo, se calhar a 

nível pessoal, não diria a nível financeiro. Também não sei, provavelmente creio 

que já terá havido entre alguns participantes. Acho que sim. […] A solidariedade 

a nível afetivo, essencialmente em termos de conversarmos com as pessoas, ver 

se têm uns problemas, dar-lhe algumas aberturas, se precisam de algum apoio, 

essencialmente o chamado apoio moral. Sim, direi que é mais de nível afetivo de 

que outro. (Entrevista Ator Participante 2) 

De uma forma geral, foi apontado como existe disponibilidade de entreajuda 

entre os integrantes dos projetos e como, em certos casos, isto conseguiu solucionar, ou 

amenizar, problemas pessoais, principalmente relacionados com a esfera afetiva e do 

bem-estar psiíquico. 

Acho que dificilmente alguém não estenderia a mão a outra pessoa se visse a 

precisar de ajuda. Acho que em tudo, este lado solidário, em tudo o que as 

pessoas precisaram, houve sempre entreajuda entre uns e outros. […] Havia 

pessoas que tinham, se calhar, alguns problemas mais familiares, e se calhar a 

integração deles no teatro ajudou-os com que fossem solucionados muitos deles. 

Lembro-me de pessoas que diziam que tinham problemas com os maridos em 

casa, e, se calhar, aquilo era um bocado uma forma de eles poderem sair de casa 

e procurarem uma forma de escape para conseguirem se distrair. Lembro-me 

também do --------------, na altura, ele, se calhar, acho que teve um problema 

com o álcool, e eu acho que ele, depois, com o continuar do tempo de trabalho 

na PELE, eu acho que ele ficou bastante bem. (Entrevista Ator Participante 8) 

Conforme o relato que segue, dentro dos projetos a entrevistada criou relações 

muito profundas, sentindo-se apoiada e gratificada. Mesmo a não quotidianidade dos 

encontros, afirmou ter a noção de que os outros partcipantes são pessoas amigas com as 
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quais pode desabafar e encontrar apoio, principalmente ligado à compreensão, empatia e 

escuta. 

Posso lhe dizer que fiquei chocada, porque assim, eu não sou de grandes 

amizades, mas quando as tenho são puras. E eu não estou muito habituada a ter 

amigos como encontrei na PELE. Já tive altos e baixos na vida, também não sou 

uma pessoa de comentar muito sobre a minha vida, mas há pessoas com que eu 

desabafo e elas disserem, “olha que podes contar comigo, estou aqui”. É sempre 

muito gratificante. Levanta-nos logo o ego saber que temos amigos. Apesar de 

não estarmos todos os dias, como é o caso de agora em que não estamos muitas 

vezes juntos, é muito gratificante o haver um amigo onde deitar o ombro ou a 

cabeça para chorar. (Entrevista Atriz Participante 10) 

Foi evidenciado, portanto, como as pessoas que integram os projetos 

preocupam-se uns com os outros, mantiveram um contato e interessam-se das situações 

recíprocas. E, em certos casos, estes interesses para com o outro tornaram-se ajudas 

mais concretas. 

Criaram novas amizades, criaram. Isto está definido. Se a gente se encontra na 

rua, a gente fala ao telefone, se uma pessoa está doente se telefona para saber 

como é que a pessoa está. Eu digo isto porque já fiz isto e já fizeram isto comigo 

também. Souberam que não estava bem […] Então é o ter preocupações. Sim, 

sim. (Entrevista Atriz Participante 5) 

Principalmente dentro do EmComum, sim existe.[…] Por exemplo tem o meu 

caso. A --------------- vinha a minha casa e me ajudava no que  precisasse. O -----

----- sempre perguntou se eu estava melhor, se não estava. Mesmo até… acho 

que houve situações em que mesmo quando a ----------- estava tendo problemas 

e as pessoas ajudaram… até que nem fosse mesmo com uma palavra amiga, já é 

bom. (Entrevista Atriz Participante 9) 

Na altura que andávamos lá haviam pessoas com mais necessidades e haviam 

outras pessoas que ajudavam. Mas, houve uma altura, uma questão de ajuda 

pessoal mesmo. Houve assim umas ajudas. Se a pessoa tiver alguma 

necessidade… (Entrevista Atriz Participante 11) 

Solidariedade… eu que me esteja a lembrar agora assim muito rápido não. Mas, 

por exemplo, quando nós tínhamos aquele jantar de Natal... tentávamos sempre, 

sempre que sobrava algo, tentávamos sempre dar para aquelas pessoas que se 

calhar passavam mais dificuldade. A ________ que tem 4 filhos, a ______, por 

exemplo, a ________. Tentávamos sempre lembrar destas pessoas. “Olha, 

sobrou isto: vai para esta”; “sobrou isto, vai para aquela”. (Entrevista Atriz 

Participante 13) 



 

327 

De acordo também com a primeira macro categoria deste tópico acima tratada, 

os tipos e os níveis de solidariedade foram evidenciados serem diferentes consoante os 

diferentes grupos. Ou seja, foi sublinhado existir uma maior aproximação, interligação 

e, de consequência, solidariedade, internamente aos grupos específicos, que passaram 

por um trabalho mais prolongado ao longo dos anos e, em certos casos, anterior aos 

projetos da PELE. 

Temos tido o apoio dos amigos, encontramo-nos de vez em quando. O grupo em 

que eu já estava unido e que nos levou nos projetos da PELE continua a existir e 

somos amigos. (Entrevista Ator Participante 21) 

Dou me com alguns e assim, com todos àqueles com quem me dou, sim, sem 

dúvida, existe uma relação de apoio e solidariedade. Se é preciso ajudar alguém 

eles estão presentes, seja para o que for e na hora que for. Agora, eu só posso 

falar por mim. No meu problema pessoal, sem dúvida eu pude ver na prática 

deles a nível de apoio. (Entrevista Atriz Participante 6) 

As atitudes solidarísticas mais referenciadas, porém, foram associadas 

principalmente com as práticas artísticas partilhadas. Quer dizer, o próprio objetivo 

comum levou a criar relações mais colaborativas e também solidarísticas, 

compreensivas e de incentivo recíproco, ajudando os outros integrantes em suas 

dificuldades diretamente ligadas com as atividades efetuadas em conjunto. 

Sim, temos este apoio, tanto surdos como ouvintes temos esta solidariedade, sim, 

apoio. Quando vêm que há alguma coisa que está mal tentar mudar, isto sim. 

Mas com os ouvintes foi diferente, pronto, como não sabem a língua gestual é 

mias complicado, é mais complicada a comunicação, e temos que estar  sempre a 

pedir ajuda. (Entrevista Atriz Participante 3) 

Solidariedade como? Nas formas de ajudar no teatro? Sim, nisto sim. Por 

exemplo, eu tive uma altura em que a _______ tinha que me bater no braço e ela 

se retraiu. Mas eu disse: “não, pode bater porque é a forma de eu reagir ao teu 

impulso de bater. Neste caso eu fui solidária com ela, para ela estar à vontade de 

dar a sapatada para eu reagir. Para ela não ficar desinibida… ela era mais nova e 

tinha que me dar a sapatada no braço e eu disse para ela estar à vontade. Neste 

sentido sim, posso dizer que se pode usar a palavra solidariedade. Ah e senti 

agora quando fui magoada e eles… o ______ disse que eu ia mesmo de cadeira 

de rodas e nesta altura ele apoiou-me. Eu estava de cadeira de roda e não sabia o 

que iria acontecer, mas ele me disse que iria mesmo assim, e neste aspeto me 

senti apoiada. (Entrevista Atriz Participante 7) 
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Portanto, uma solidariedade associada ao apoio nas atividades comuns, que 

atravessou os ensaios, o processo de criação coletiva e as apresentações públicas. E que, 

para além da compreensão, expressou-se com ajudas económicas e apoios logísticos 

para proporcionar a participação de todos os integrantes nas diferentes atividades. 

Por exemplo, se formos ver algum espetáculo em que for preciso levar dinheiro, 

já houve: “olha, precisa que eu te empreste?” E acho que isto é ser solidário com 

outra pessoa. E não fazer grandes espetáculos: “ah ele não vem porque não tem 

dinheiro”. Não, não precisa. Quando tiver me dá. Ser solidário neste aspeto. Ser 

solidário nas boleias, por exemplo. Nunca deixamos alguém sozinho ir para 

casa. Estamos sempre preocupados em como é que as pessoas vão. Por exemplo, 

na altura do MAPA, antes do espetáculo em Lisboa, houve uma atriz que 

faleceu, a _____, e nós fomos todos e decidimos unirem-nos todos para levar um 

ramo. Por exemplo, isto é ser solidário também. (Entrevista Atriz Participante 

12) 

E também um apoio entre os diferentes grupos, sempre relacionado à partilha da 

prática teatral, que se concretiza no presenciar as atividades em que as pessoas não 

participam em primeira pessoa. Quer dizer, ir ver as apresentações dos outros grupos 

para dar um suporte, quer quando são espetáculos feitos junto à PELE, quer quando 

surgem de outras participações artísticas que ultrapassam a associação. 

Parte dos elementos que participaram neste espetáculo da PELE estão agora a 

desenvolver projetos diferentes, e isto faz com que nos apoiamos em campos 

diferentes. Vamo-nos apoiando ou através da presença ou através de convites 

nos próprios espetáculos para participarmos noutros grupos. E dai nasce a 

interação com outros elementos. (Entrevista Atriz Participante 2) 

Por exemplo quando foi o MEXE. Nós não íamos ter muita gente na nossa 

apresentação da peça do AGE em Lordelo. Mas no final teve muita gente. A 

_______, a ______, falaram: “não te preocupes, que nós vamos, que estamos lá”. 

E depois veio mais um carro, veio o _______ e mais uns. Senti-me apoiada. 

Senti que eles não desistiram e foram ali para ver. E a --------- também, “não te 

preocupes que eu vou, vou fazer de tudo para ir, a correr”…E esta foi uma das 

coisas que eu adorei. Se não fossem eles não tínhamos quase ninguém. Por isto 

senti-me apoiada. (Entrevista Atriz Participante 13) 

Quando fomos ver o grupo coral que esteve agora na Cordoaria… Porque, lá 

está, como nos encontramos no 25 de Abril, eu falei que eu ia lá cantar. Etão a 

malta acabou por se juntar toda e fomos todos lá. (Entrevista Atriz Participante 

1) 
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A última macro categoria associada as relações interpessoais dos participantes 

dos projetos da PELE elaborada a partir das entrevistas efetuadas com os diretos 

interessados, evidencia o aumento da tolerância nas interações sociais. O trabalho de 

grupo, o ter que colaborar para um objetivo comum com pessoas até muito diferentes do 

próprio referencial, necessitou uma postura mais calma, de maior escuta e tolerância 

para com o outro. 

Aprendi a ser mais tolerante, a ser mais… a criar alguma libertação. Criou 

alguma liberdade de pensamento, alguma libertação em termos de uma à 

vontade maior no relacionamento com as pessoas. Procurar muito mais os 

contatos com as pessoas e ouvir essencialmente as pessoas, ter maior 

compreensão para aquilo, para seus problemas. Essencialmente isto. (Entrevista 

Atriz Participante 2) 

Há pessoas com o temperamento um bocadinho diferente do meu, mas a gente 

tem que superar, porque o teatro é mesmo isto. A gente tem que se suportar, 

suportar não é a palavra, tolerar uns aos outros. (Entrevista Atriz Participante 7) 

Mudou muita coisa no sentido de… eu  sinto-me… eu sempre fui uma pessoa 

minimamente confiante, não é? Mas acabo por ter um bocadinho mais de … 

como é que lhe posso chamar… não é calma. [é tolerância259]. Com o fato de 

trabalhar com muitas pessoas, agora relevo muitas coisas, no sentido de não me 

aborrecer tanto. Havia situações que me aborreciam ou em que me sentia 

aborrecida, portanto trouxe para a minha vida uma postura mais calma em 

relação às outras pessoas. Percebes? (Entrevista Atriz Participante 1) 

A segunda tabela sobre o tema, analogamente ao que foi mostrado em relação 

aos impactos a nível itrapessoal, apresenta as categorias que surgiram da visão externa, 

dos fundadores da PELE e dos parceiros, acerca das mudanças interpessoais que os 

projetos implusionaram. 

Tabela 45 – Impactos nos participantes a nível interpessoal: análise horizontal dos discursos dos 
fundadores da PELE e dos parceiros 

1 – As dificuldades do trabalho de grupo  

2 – O teatro como facilitador para a criação de grupos (de trabalho) heterogéneos 

3 – Estreitamento de novos laços sociais 

4 – Criação de relações não oportunistas e de solidariedade 

5 – Proporcionam o confronto com outros inusitados: uma via de mão dupla 

6 – As relações prosseguem para além dos ensaios 

Fonte: elaboração própria 

                                                             
259 A entrevistada ao longo da noite, durante o ensaio de teatro que presenciei após a entrevista, veio me 

dizer ter se lembrado da palavra que não consegiua lembrar na hora. E sublinhou diversas vezes que 

tratava-se de tolerância. (NDR 04/05/2016) 
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Conforme anterioremente apresentado, as práticas de criação artística promovem 

a criação de objetivos comuns e leva grupos (heterogéneos) a trabalhar juntos com 

espírito de colaboração. Este trabalho não é privo de dificuldades e desafios, que levanta 

necessidades de criar um ambiente propício a um maior diálogo e às mediações de 

conflitos, conforme já visto ao tratar o ponto de vista dos próprios participantes aos 

projetos e questão referida, também, pelos fundadores da PELE. 

Gerir o grupo [e o equilíbrio entre fases de maior e menor diretividade] é muito 

difícil, sobretudo quando nós estamos a falar de processos que, alguns deles, 

envolvem muita gente. E são grupos com caraterísticas, às vezes, muito 

diferentes. Grupos que vêm de territórios diferentes, grupos com idades 

diferentes, grupos que vêm de estratos sociais diferentes. Ou seja, alguém que é 

capaz de conter isso de lidar com essas diferenças todas e, mesmo assim, 

proporcionar momentos de diálogo, momentos de mediação de conflitos. 

Trabalhar essas tenções todas é muito difícil. Muito difícil. Porque, lá está, os 

grupos têm essas caraterísticas de serem todos diferentes e são grupos com 

caraterísticas específicas. Somos todos alí com o mesmo objetivo. E essa no 

processo é uma reflexão que é muito devolvida ao grupo. Porque é que vocês 

estão aqui? Porque é que vocês estão a fazer isto? (Entrevista Fundador/a da 

PELE 2) 

Foi apontado o teatro como facilitador para a criação de grupos (de trabalho) 

heterogéneos. Enquanto proposta apelativa, as especificidades das metodologias 

artísticas permitem trabalhar temáticas complexas de forma mais lúdica e interessante, 

envolvendo novos públicos e possibilitando a interação entre estratos sociais diferentes. 

É uma proposta muito apelativa. Porque uma proposta dessa, interessante, 

apelativa e que envolveu as pessoas, fez com que as pessoas se ligassem muito 

mais até para mandar mensagem a dizer que ia haver ensaio. Isso é interessante. 

E permitiu muito esta questão da heterogeneidade. Porque trouxe gente… 

repara, se tu não utilizares essas metodologias artísticas, da musica, do teatro, 

por exemplo, quais outros motivos tu tens em âmbito de intervenção social para 

misturar as pessoas? De forma apelativa, não é? Para vir falar de sexualidade na 

terceira idade, sobre direitos. […] Os projetos teatrais permitiram isso, essa tal 

heterogeneidade, permitiram que as pessoas conhecessem mais umas às outras. 

(Entrevista Parceira 2) 

A criação de laços sociais entre os participantes está diretamente ligada a um 

trabalho de grupo como o dos projetos artísticos da PELE. A criação de um coletivo, de 
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um pertence e de capacidades colaborativas, conforme as entrevistas, são centrais para 

os fundadores da PELE e acompanharam a trajetória da associação. 

Teve muita vida com muita gente e com muitas  emoções. Foram dias e anos 

cheios de emoções. […] “Ah agora estou sempre com a outra, desde o Agosto 

Azul ficamos muito amigas” e tu dizes “Bem, isto serviu aí por alguma coisa”. E 

tu recebes o retorno das pessoas “ah, desde aquela altura a minha vida mudou 

porque eu agora tenho amigas para ir beber um café na sexta feira à noite e no 

sábado à noite e não sei o que. A minha vida mudou” e tu dizes “fogo! Em 

alguns sítios sentes-te pequenino, mas és alguma coisa na vida das pessoas. 

(Entrevista Fundador/a da PELE 1) 

Acho que esse é um dos principais impactos. É contrariarmos essa 

individualização da sociedade capitalista e de repente criarmos um espaço em 

que é reforçado o coletivo. E esse trabalho em coletivo é que é transformador, 

porque individualmente… nós sabemos isso, não é? A nossa capacidade de 

transformação, pelo menos social, acaba por ser mais reduzida. (Entrevista 

Fundador/a da PELE 2) 

Em certos casos, as relações motivam os participantes. O sentir-se bem no grupo 

é uma questão central e pode requerer tempos específicos reservados ao longo dos 

encontros, que, conforme observado e relatado no quarto capítulo, costumam 

concentrar-se nas fases iniciais e finais de cada ensaio. 

Todos os dias no entanto em que as pessoas chegavam, eu estava sempre com 

muito trabalho e a minha posição era coordenar aquilo tudo e havia diferentes 

coordenadores e diferentes sítios em diferentes zonas, mas eu fazia questão de 

dizer “Boa tarde” a todos os participantes. […] Era importante para mim ir lá. E 

se eu não fosse lá [cumprimentá-los] eu sentia que não ia tocar com o mesmo, 

eles estavam lá exatamente por isso. Sabes? E é isto que falta nos nossos dias e 

para mim é tudo isto que faz sentido. E cria amizades incríveis. […] “Vocês vêm 

aqui para conversar, levamos meia hora até começar um ensaio. Para mim tudo 

bem, mas temos que acabar meia hora mais tarde, ou então, conversam no fim”. 

E eles me diziam muitas vezes “não, mas para nós é importante. Isto é… ele está 

na vida dele, eu estou na minha e isto é a forma de encontramo-nos, de eu me 

encontrar com os outros. Eu tenho que conversar com eles. Eu não sei das 

novidades, sabes? Eu preciso aqui de meia hora.” Então havia ensaios em que eu 

já sabia que tinha que dar um tempo de conversa, o tempo deles. (Entrevista 

Fundador/a da PELE 1) 

Conforme os parceiros entrevistados, o aspeto relacional é central e contrariou 

situações de isolamento e solidão como também impulsionou a criação de redes de 
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apoio e solidariedade entre os integrantes dos grupos e que tiveram maior expressão 

entre os grupos territorialmente próximos. 

Claro que isso não acontece para todos e para todos da mesma maneira. Tem a 

ver com a personalidade… e há pessoas que já tinham muita rede, mas há outras 

que não tinham. E que sentiram que alí tiveram pela primeira vez a rede. 

Percebia-se que as relações continuavam para além do espaço dos ensaios. Não 

em todos os casos, não é? Também há conflitos, por causa das personalidades, 

não é? O _______  precisava de mudar de casa e o __________ foi lá com a 

carrinha, e ele pagou-lhe a gasolina, percebes? Foi muito mais barato de que ele 

chamar uma empresa. Esse tipo de coisas que nós percebíamos que iam 

acontecendo para além de nós [serviço] e que eram fruto das relações que se 

vinham criando entre as pessoas. Isso é interessante também. A _______  passou 

a ter companhia para passear depois de jantar, por exemplo. Isso acho que era o 

grande objetivo, mais de que eles serem atores ou fazerem espetáculos muito 

bonitos. (Entrevista Parceira 2) 

Acabaram por fazer um grupo de solidariedade. Por exemplo, uma senhora teve 

uma neta, houve uma senhora que soube e trouxe-lhe roupinha para a neta… 

quando há roupa que serve às vezes eu digo “parece uma feira” colocam aqui as 

roupas que não servem mais e vêm aqui, serve a quem…e mantêm este espirito 

de entre ajuda. Já têm os contatos umas das outras, sim aconteceu isto. 

(Entrevista Parceiro 4) 

A criação de redes de apoios e solidariedade foi apontada principalmente por 

parceiros de projetos de TC. Noutras circunstâncias, foi evidenciado como as situações 

extremas de exclusão criam dinâmicas de luta pela sobrevivência individual, que podem 

interferir na criação de laços solidários  

Mas durante a formação criaram redes de solidariedade, foram solidários uns 

com os outros, mas também, de vez em quando, sabe que a população, na minha 

opinião, posso estar errada, mas as pessoas com pouca consciência, tudo indica 

que é o caso dos sem abrigo, e social, são muito, como eu ia dizer, qual é o 

termo, muito pouco solidárias uns com os outros, eles matam-se uns com os 

outros, é a sobrevivência, que é completamente diferente da solidariedade da 

pobreza, da pobreza em geral. (Entrevista Parceira 7) 

Ou foi sublinhado o quanto é necessário trabalhar sobre competências 

interrelacionais mais simples, como o saber estar com os outros. 

Porque acabam por saber que isto contribui até para a vida deles no futuro. 

Acabam por ter aqui algumas ferramentas. Nomeadamente estes pequenos 

[gestos], pequenos, que são grandes, como são o hábito de se levantarem, o 

hábito de se relacionarem com outras pessoas. Porque, de facto, não estão 
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habituados a ter essa relação interpessoal. Mas, no fundo, é importante eles 

saberem conviver com as pessoas porque este mundo cá dentro é um mundo 

diferente do que é o mundo lá fora. […] A relação interpessoal é muito 

importante para se viver em sociedade, e é aquilo que a maior parte aqui não 

sabe. (Entrevista Parceiro 13) 

O projeto teatral torna-se um espaço-tempo onde poder entreter relações 

diferentes das do cotidiano, perpassadas por atividades mais lúdicas e extravagantes que 

podem proporcionar maiores aberturas e aproximação. 

Porque são absolutamente inspiradoras, as pessoas com as suas verdades, não é? 

E este processo que consegue revelar essas verdades de todos nós, porque acho 

que a arte permite isto, faz com que sejam relações muito diferentes. Porque se 

criam relações num espaço, nos ensaios, que são muito diferentes das relações 

do cotidiano. São nossos vizinhos, e de repente descobrimos que a nossa vizinha 

consegue cantar e que é louca, e que de repente consegue fazer de macaco e de 

leão. E este património do sensível, de repente, acho que une as pessoas de outra 

forma, porque partilham esta magia de estarem a criar e esta magia de estarem 

num espaço que permite tudo isso. […] E eu acho que é isso que cada um leva 

das experiencia daqui. E acho que é isso que faz com que as pessoas criem 

relações entre elas, que descubram pontos em comum e divergências também. 

(Entrevista Fundador/a da PELE 2) 

Para muito deles é uma forma de estar com outras pessoas, é uma questão social 

também, de criar outros tipos de relações. […] E aquilo que é mais importante 

neste tipo de processo e é o fato de não terminarem aqui. As pessoas, para além 

daquilo que fazem aqui, depois criam relações entre elas. Relações de amizade, 

relações associativas, de estarem a pensar em fazer outras coisas juntos e eu 

acho que tem a ver com o tipo de relação que se cria. (Entrevista Fundador/a da 

PELE 3) 

Nos projetos da PELE promovem-se, como já visto anteriormente, encontros de 

grupos diversos que colaboram na co-costrução, constituindo conjuntos heterogéneos 

sob vários aspetos. 

Tentamos criar grupos que sejam intergeneracionais, grupos que sejam 

mesclados, ou seja, que possam misturar as pessoas. Também não vamos só 

dirigir os grupos ou o trabalho só para as pessoas que estão em situação de 

exclusão. Mas sobretudo. Sobretudo. Mas também privilegiando o contato com 

outras pessoas que estejam motivadas para participar, sem qualquer outro tipo de 

processo de seleção. (Entrevista Fundador/a da PELE 2) 

E as relações não se costituem somente entre os participantes, mas também entre 

os diretores artísticos e os participantes, que trabalham juntos durante meses e que 
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aprendem mutuamente com o outro, mesmo a partir de posições diferentes. Neste 

sentido, foi relatado pelos fundadores da associação como com a experiência eles 

mesmos aprenderam a relacionar-se com “outros” diferentes de si. 

Eu fiz muitas asneiras com os surdos. E eu, estes tipos de coisas, aprendi a 

controlar com o tempo. Eu fiz isto não por mal. Eu fiz isso porque não sabia. 

Porque eu fui aprendendo com eles. Eu aprendi a língua gestual com eles. E isto 

foi conquistando a relação. E as coisas foram se acumulando, foram se fazendo. 

Mas esta é a minha forma de trabalhar. […] E isso mudou também coisas em 

mim. Isto a mim também mudou coisas. Eu sou ultra permeável e ultra humano 

e mudou-me. (Entrevista Fundador/a da PELE 1) 

Aqui o trabalho no centro histórico, o Peregrinações foi muito especial também. 

Mas aí mais com eles, no sentido em que eu estava… eu acho que, pela primeira 

vez, assumi que também estava a trabalhar as minhas raízes, não é? E isto foi 

muito pacificador. Eu estou aqui a descobrir com o grupo as nossas raízes. 

Porque antes disto, e se calhar ainda muito contaminado com o pensamento da 

psicologia, eu ainda tinha a visão de que tinha que estar muito neutral. Não tinha 

que trazer as minhas coisas aqui. E isto é muito pesado. Isto é muito pesado 

quando estás a fazer um trabalho artístico, não é? (Entrevista Fundador/a da 

PELE 3) 

A aproximação com outros inusitados pode ser, portanto interpretada como uma 

via de mão dupla, que envolve os profissionais e os participantes alvo das intervenções 

sócio artisticas.  

Portanto, acho que nós temos trabalhado com estas pessoas, obviamente por 

motivações de transformação social, obviamente por identificação nossas com 

estas pessoas e estas realidades. Porque estas pessoas estão mais permeável para 

estes tipos de trabalho, apesar de tudo, mas acho que temos feito também um 

esforço grande para misturar aqui estas pessoas. E acho que isto é muito 

interessante. Convidar outras pessoas que não só pessoas dos grupos, são 

também os profissionais dos teatros nacionais, que também se confrontam com 

outras pessoas, por exemplo, não é? Não são só as pessoas fragilizadas que se 

confrontam com outros grupos, há outros também mais fortalecidos que se 

confrontam também com os fragilizados. E, portanto, acho que a PELE é isto 

mesmo, o que é a pele: faz a ligação entre o fora e o dentro e entre o dentro e o 

fora. (Entrevista Fundador/a da PELE 3) 

Os diferentes perfis, sociais e profissionais, se confrontam com o outro, se 

conhecem e aprendem a estar juntos e a colaborar. Os diretores artísticos e fundadores 
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da PELE, que também atuaram no palco ao lado dos participantes em diversas ocasiões, 

apontaram para este diálogo260. 

 

-  Os impactos na comunidade e no território 

A partir da análise dos discursos dos entrevistados encontraram-se categorias 

que evidenciam de que formas o trabalho da PELE tem repercussões nas comunidades e 

nos territórios em que desenvolve seus projetos. 

Tabela 46 – De que formas o trabalho da PELE tem repercussões nas comunidades e nos territórios 

1 – TROUXE O TC E O TO NOS TERRITÓRIOS  

2 – DÁ VISIBILIDADE (PARCIAL) AOS TERRITÓRIOS 2.1 – Porque foram mencionados/ retratados nas peças…  

2.1.1 – … de forma não convencional 

2.1.2 – …principalmente entre os participantes e 
pessoas próximas 

3 – AUMENTA A EDUCAÇÃO E POLITIZAÇÃO DAS PESSOAS E, 

DE CONSEQUÊNCIA, MELHORA OS TERRITÓRIOS 

3.1 – Aumenta o senso cívico 

3.2 – Aumenta senso de pertença nas pessoas 

4 – DINAMIZA TERRITÓRIOS PERIFÉRICOS  4.1 – Trazem experiências inusitadas 

4.2 – Dinamizam a economia  

5 – AJUDA NA CRIAÇÃO DE GRUPOS LOCAIS (COMUNIDADE 

DE PRÁTICA) 

5.1 – A autonomia pode ser definida limitada 

5.2 – Existem grupos teatrais com um trabalho mais autónomo 
continuado nos territórios 

Nos casos mais bem sucedidos pode afirmar-se que: 

5.2.1 – Os projetos da PELE criaram curiosidade e 
estímulos  

5.2.2 – A retaguarda dos serviços territoriais é 
fundamental 

5.2.3  –  No processo de autonomização, o auxílio da 
PELE é importante a nível técnico, formativo e de apoio 
na apresentação pública de trabalhos 

Fonte: elaboração própria a partir das entrevistas. 

Conforme pode ser observado na tabela apresentada em cima, estes impactos 

estão relacionados com a apresentação e implementação de projetos artísticos 

associavéis a intervenções sociais até então desconhecidos, com a (maior) visibilidade 

                                                             
260 A partir das experiências feitas em primeira pessoa, assinaladas no primeiro capítulo, considera-se 

fundamental um trabalho que envolva participantes de diferentes estratos sociais. Neste sentido, o 

investigador colocou-se e coloca-se como participante ativo. Focando nos projetos da PELE 

acompanhados, acerca deste aspeto específico, considerou-se particularmente interessante o trabalho 

“Retrato das Ilhas”. 
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que os projetos e as apresentações artísticas públicas dão aos territórios, com o auxilio 

na sensibilização, politização e educação de pessoas e pequenos grupos, que se 

repercute positivamente nas comunidades e nos territórios, com a dinamização de 

territórios mais periféricos e com o estímulo e apoio na criação de grupos (teatrais) 

locais autónomos. 

A primeira categoria alude a como a PELE e seus projetos contribuíram 

diretamente para “a chegada” do TC e do TO nos territórios.  

Isto é, se o teatro do oprimido chegou aqui em Guimarães foi muito com o 

contributo da PELE. Naquela fase inicial impulsionou isto. E quando passou 

aquele projeto, disseram: “olha, vamos continuar”. E teve um grupo que queria 

continuar e daí criaram-se as Vitórias. (Entrevista Parceiro 4) 

A nível artístico, antes da PELE e de seus anos de trabalho, não eram práticas 

conhecidas, reconhecidas ou valorizadas261 e a existência da associação promoveu a 

presença das atividades nos territórios e, depois, seu reconhecimento: 

Obviamente promoveu um olhar muito diferente [sobre as práticas artísticas] em 

alguns espaços. Era o que eu te dizia. Isto em 2007 não se fazia e era antiteatro. 

Com a PELE, a partir de 2010 e dai para frente, começou a espreitar-se. 

(Entrevista Fundador/a da PELE 1) 

Conforme o relato do fundador/a, anteriores à fundação da associação, tinham 

múltiplas experiências de teatro amador, o GTO de Lisboa e pequenos grupos de TO 

iniciantes no Porto, mas não existia um grupo tão focado nestas metodologias.  

Olha o teatro comunitário nunca tinha ouvido falar. Se fazia-se, eu tenho pena de 

não ter conhecido e assumo a minha falha. Acho que sempre houve muito 

movimento de teatro amador, mas numa lógica que segue métodos de trabalho 

verticais, muito baseado nas lógicas tradicionais de fazer teatro com textos, até 

pegando em clássicos. Portanto, isto diferencia o teatro amador do teatro 

comunitário, e eu não conhecia. De teatro do oprimido havia experiências muito 

ténues em Portugal. Nomeadamente o grupo do GTO de Lisboa, com quem nós 

temos uma ótima relação, que nasceu antes da PELE. E no Porto havia -----------

-- a fazer um trabalho, estava a começar, do Bloco de Esquerda. Havia um 

deputado que estava a começar fazer um trabalho, mas não havia nenhum grupo 

que fizesse isto. (Entrevista Fundador/a da PELE 3) 

                                                             
261 Sobre isto, remete-se para a trajetória associativa, presente no segundo capítulo. 
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A segunda macro categoria está relacionada com a visibilidade que adquirem os 

territórios de residência das pessoas, nos quais os projetos são implementados e dos 

quais, em muitos casos, as peças retratam. O fato em si de serem mencionados e 

retratados nas peças, para os entrevistados, promove novas (re)valorizações, que 

adquirem valor acrescido ao tratar de zonas urbanas periféricas e estigmatizadas. 

Sim, porque foram mais vezes mencionados do que é costume. Porque 

tendencialmente tenta-se pôr nos cantos o que incomoda. E os bairros, alguns 

deles, principalmente um, eram muito mencionados de uma forma negativa. Foi 

mencionado e foi também ouvido nas suas dores, porque tem muitas dores. E às 

vezes a reação à dor pode não ser a que a sociedade vê como uma boa, mas 

também foi ouvido, foi visto e foram mencionadas as qualidades que também 

têm. Nunca se pensou em falar no Lagarteiro no Teatro Nacional de São João. 

(Entrevista Atriz Participante 4) 

As apresentações teatrais impulsionam os habitantes a falar em público de sua 

própria comunidade. Retratam-se histórias, dinâmicas, problemáticas e virtudes dos 

territórios, confrontando-se com questões cotidianas próximas à maioria dos presentes. 

Apresentam-se a públicos formados pelos próprios habitantes, familiares e amigos dos 

atores participantes, mas também por técnicos e responsáveis de serviços sociais, 

simpatizantes262 e representantes do poder político.  

Olha, eu acho que sim, deram mais visibilidade aos territórios e às situações. 

Porque é assim, foi visto por muita gente e algumas pessoas daquelas zonas 

vieram ver. Por isto, acho que sim, que tiveram visibilidade. […] Quanto mais 

não foi com os familiares e os amigos que foram ver. Acabou-se também por 

transmitir alguma coisa do que se passou. As coisas que foram ditas ali, porque 

foram críticas, algumas coisas, o que foi dito ali é uma forma de criticar o que se 

estava a passar. Deitar bairros abaixo, de estar gente pobre para fazer coisas 

grandes para os ricos, isto acho que mexe, porque aquilo foi dito ali 

explicitamente, não é? […] Eu espero que estas críticas estivessem sido 

acolhidas. Espero, mas não sei, sei lá. Não posso afirmar. Acho que ficaram, 

porque houve gente que foi assistir das Câmaras. Pessoal das Câmaras que foram 

                                                             
262 Por simpatizantes entendem-se pessoas que participam de grupos parecidos, conforme as próprias 

dinâmicas de suporte intergupais apresentadas no capítulo 4 evidenciaram, produtores e dinamizadores de 

experiências complementares, principalmente presentes nos festivais MEXE, investigadores e estudantes 

de teatro, educação, sociologia, antropologia, etc. com interesses acrescidos acerca das dinâmicas da arte 

e inclusão social, como o exemplo dos investigadores mencionados no segundo capítulo ao tratar das 

pesquisas já efetuadas sobre a PELE. Neste estudo não foi feito um estudo aprofundado, quantificável, 

acerca dos públicos dos projetos da PELE. Estas constatações se movem a partir das observações 

efetuadas e reunidas no DC. 
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assistir, eu reconheci alguns que estavam lá presentes, mas não sei dizer ao 

certo. (Entrevista Atriz Participante 7) 

Promovem-se novas narrativas, poéticas, e se favorecem relações para com os 

espaços públicos da cidade, como fábricas ou parques. Promovem ressignificações dos 

lugares e colocam a comunidade em relações, por vezes, novas, com eles: 

Acho que o fato de nós apresentarmos em espaços públicos faz com que os 

territórios, com que as pessoas vejam os lugares de forma diferente e isso é 

muito interessante. Ou seja, uma fábrica não é só uma fábrica, passa de repente a 

ser um espaço poético, onde existiu essa magia da arte. E isso é transformador. 

Para quem vive o espaço diariamente e para quem participou. Eu neste momento 

vou ao parque da Pasteleira, e isso se vê também em alguns participantes, e 

nunca mais voltou a ser o mesmo parque, porque o vivemos de forma diferente. 

[…] Também pela nossa necessidade de conhecermos a nossa história, a nossa 

identidade. Os nossos territórios são feitos de pessoas em primeiro lugar e 

conhece-los é também uma forma de conhecermo-nos, a nós, e de posicionarmo-

nos de uma forma diferente no futuro. E eu acho que, de uma forma geral, este 

tipo de trabalho permite isso. Permite nós conhecer o nosso passado, conhecer o 

passado do nosso território, da nossa história, permite transferir e criar essa 

reflexão sobre o presente permite uma projeção poética para o futuro. E se nós 

no teatro conseguimos essa projeção, esse ensaio poético dessa realidade, então 

isso… alguma coisa dessa magia pode ficar no nosso dia-a-dia. (Entrevista 

Fundador/a da PELE 2) 

Promovem-se descrições não convencionais dos territórios e seus habitantes, que 

criam curiosidades e vontades de conhecer mais os locais, contrariam as lógicas da 

visibilidade (exclusivamente) turística e adversam estigmas. Contrariam uma lógica de 

mera exposição e fruição dos territórios, colocando-os mais numa lógica de vivência, de 

interação curiosa, de interesse: 

Deu-lhe a visibilidade não turística. Deu visibilidade às pessoas, às suas 

capacidades, às suas necessidades. (Entrevista Atriz Participante 4) 

A Vitória ali lucrou com isto, sim. As pessoas, ainda agora, nos “Passeios ao 

Pôr-do-sol”, houve uma senhora que lá deu o seu contributo e foi para a 

varandinha, que ela não podia andar, não sei se lembra, na rua da Vitória. E 

depois aquilo tudo foi passado ali e as pessoas começaram a ter curiosidade, a 

querer saber e a ver. E isto também ajudou-as, acho que ajudou a ver as coisas 

de outra forma. (Entrevista Atriz Participante 7) 

A comunidade participou mais do que costuma noutras atividades coletivas 

promovidas no território, atraindo públicos e novos participantes nos projetos: 
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familiares, amigos e vizinhos. Conforme o relato que segue, por exemplo, o espetáculo 

Povoar teve um impacto enorme no território de Lordelo do Ouro, porque foi feita uma 

grande divulgação, também nos meios de comunicação, foi visto por muitas pessoas, 

residentes e não, e porque aumentou e ressignificou o sentimento de pertença ao local 

de seus habitantes: 

E este trabalho comunitário com o teatro, mais do Povoar até do que do MAPA, 

por razoes diferentes – o Povoar era Lordelo – parece que criou um novo 

orgulho na comunidade. Falar de coisas que nem se quer se lembravam, da 

Maria de Vermelho, dessas figuras. E isso acho que aumenta também a 

qualidade e o sentimento de pertença das pessoas à comunidade. […] Teve 

impacto porque foi visto por muita gente. Porque houve uma boa divulgação. E 

foi muito positiva também a experiência da PELE, também nesse trabalho, neste 

marketing que faz de si mesmo. E tem que ser assim, não é? Portanto passou na 

RTP, passou no Porto Canal e não sei o que… Depois foi visto por 

representantes do poder local, não é? Que também é importante. Teve impacto a 

esse nível, não é? Porque não é um trabalho para os coitadinhos. E acho que teve 

bastante impacto nisso. Também trouxe a ligação de ---------- com outras 

instituições. Já tínhamos, na verdade, a ---------- trabalha em parceria desde 

sempre. Mas pronto, reforçou. Acho que teve repercussão o impacto da 

instituição na cidade. Com a PELE, com a Casa da Música, com outras parcerias 

que temos. Para fazer perceber que ---------- quer fazer coisas mais interessantes 

[…] Eu gostava que tivesse tido o dobro do público. Mas, ainda assim, em cada 

sessão de apresentação, não sei, devem ter estado cento e cinquenta pessoas, 

duzentas pessoas. É muito difícil numa comunidade fazer uma coisa que tenha 

uma participação dessa, a verdade é essa. As pessoas não participam em nada. 

Ou participam muito pouco. Portanto acho que teve um impacto forte. 

(Entrevista Parceira 2) 

Ou ainda, conforme pode ser lido abaixo, o espetáculo Aurora denunciou o 

cenário de discriminação que as pessoas vivenciam associado ao lugar de residência, 

sublinhando como os estereótipos dificultam o acesso de seus habitantes, no caso, ao 

mercado de trabalho, e o espetáculo MAPA promoveu umas imagens diferentes de 

zonas da cidade do Porto estigmatizadas: 

“Onde é que vive?” “bairro do Lagarteiro”. E olhou-me logo com uns olhos. Eu 

nunca consegui emprego com a direção “bairro do Lagarteiro”. Consegui um 

emprego com Alameda Arquiteto Carlos Ramos. E então aí somos logo 

rotulados porque é: “ahi do Lagarteiro, meu Deus!” Porque ali é tudo mal, é isto, 

é aquilo. Não. Há lá gente muito séria. E o espetáculo Aurora é baseado mesmo 

no cenário de discriminação perante a onde a pessoa vive. […] Eu acho que…. 

Para já acho que os bairros ficaram com uma imagem completamente diferente 
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daquilo que as pessoas pintavam. O Lagarteiro, Lordelo do Ouro, por muitos 

problemas que têm, ou tiveram, ou irão ter, como todos… eu acho que as 

pessoas ficaram com uma ideia totalmente diferente daquela que tinham perante 

estes três ou quatro territórios com o MAPA. (Entrevista Atriz Participante 10)  

Mas foi evidenciado como os primeiros que refletiram sobre os territórios, seus 

recursos e carências, sobre possíveis soluções, foram os próprios participantes e as 

pessoas próximas aos projetos, como apontado nos relatos que seguem em que 

menciona-se como as pessoas identificaram-se nos projetos, adquiriram outras maneiras 

de verem as zonas da cidade e a reconhecer-se como próximos, apesar de residir em 

territórios distintos e mediamente afastados: 

A mim fez-me refletir…Lá está…Uma pessoa muitas vezes olha para as coisas e 

diz “isso não está bem”, mas há também outras coisas que até nem temos 

conhecimento. Por exemplo: uma das coisas que eu não tinha conhecimento, por 

exemplo, era que no bairro do Lagarteiro o autocarro, se falhasse aquele, 

ficavam isolados, que não têm, e muitas vezes os táxis até se recusavam a lá ir, e 

as pessoas ficavam isoladas, e eu não tinha conhecimento disso. Pronto. São 

coisas que não são visíveis. Eu sou do Porto. E assisti, por exemplo, a uma 

mudança de qualquer coisa na cidade, como foi, por exemplo, na minha 

perspetiva, a mudança da Avenida dos Aliados, passar daquilo o que foi para 

aquilo o que é, é uma coisa que é visível, que estava dentro dos olhos…Agora, 

aquelas coisas que são tão ou mais importantes, como é o caso do autocarro, das 

pessoas que vivem ali ficarem isoladas, ter um autocarro ao fim de náo sei 

quanto tempo, isso fez com que as pessoas tivessem noção, e com isso outras 

coisas mais. (Entrevista Ator Participante 21) 

Se calhar adquiriram uma maior visibilidade entre nós. Mas entre a cidade em si, 

não. Até porque, se calhar, esperaríamos que mais pessoas de zonas diferentes da 

cidade, até mesmo pessoas ligadas à política da cidade, fossem ver a peça. Mas 

essas pessoas nunca apareceram. Mas, se calhar, em algumas pessoas que, por 

exemplo… Eu desconhecia a zona do Lagarteiro. Eu não sabia. E, se calhar, em 

mim despertou outra maneira de ver porque eu estive lá presente para ver o que 

aquilo era. […] Aquilo que fez com que a gente se conhecesse melhor foi através 

de nós, e das nossas pessoas, e das nossas famílias. Porque, de resto, em termos 

globais da cidade, acho que está tudo igual na mesma. (Entrevista Ator 

Participante 8) 

Os diferentes territórios da cidade do Porto em que a PELE trabalhou, portanto, 

foram conhecidos pelos participantes que, ao longo do processo de criação artística 

coletiva, discorreram sobre suas memórias e problemáticas, se confrontaram com 

habitantes de outras zonas da cidade e visitaram os territórios com os próprios 
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residentes como guias. Situação de troca e interação que adquiriu maior pujança com o 

projeto MAPA, conforme evidenciado no quarto capítulo, e nos festivais MEXE. 

No MAPA, o fato das pessoas de Lordelo terem ido ao Lagarteiro, do Lagarteiro 

terem ido em Lordelo. A partir destas dinâmicas também esbatem-se alguns 

preconceitos, algumas ideias preconcebidas que estavam construídas sobre 

aqueles territórios. Percebem-se outras coisas. Percebe-se porque o pessoal é 

mais fechado… se calhar é porque é mesmo mais isolado. (Entrevista 

Fundador/a da PELE 2) 

Foi o MAPA que me deu a oportunidade de ir ao Lagarteiro e ver aquela 

realidade e, depois disto, proporcionou também que alguns políticos fossem lá, 

vissem aquilo e também sentissem as situações que foram denunciadas e tiveram 

também acesso a um problema que provavelmente conheceriam, mas a forma 

como ele foi apresentado e a denúncia que foi feita no Mapa, serviu palo menos 

para as pessoas estarem atentas de que existe ali um território que necessita […] 

O poder politico também esteve presente mas não foi assim tão visível esta 

situação, pelo menos para mim. (Entrevista Atriz Participante 2) 

Este último trecho introduz um outro ponto, frequentemente apontado. Foi 

evidenciado como, apesar dos números dos públicos, que em certos casos encheram 

teatros ou foram em parques, ruas e EP da cidade, juntando até 200 pessoas, é possivel 

falar somente que os territórios adquiriram uma visibilidade limitada. A nível de 

impacto territorial, foi evidenciado como as discussões e as ideias que surgiram não 

saíram do espaço cénico e dos participantes interessados e seus próximos: 

Olha, a nível do meu território sei que gostaram imenso, quem foi ver, e tudo 

mais. Se na prática se alterou alguma coisa do que a gente dizia no Mapa, no 

espetáculo, sinceramente não sei. (Entrevista Atriz Participante 5) 

Acho que sim porque assistiram ao programa algumas pessoas ligadas à cultura, 

mesmo ligadas, por exemplo, àqueles que gerem os desígnios da sociedade, 

como é o caso de alguns vereadores. E eu acho que teve visibilidade. E era essa 

a ideia. Mas lá está, poderia ter muito mais impacto se fosse apresentado, por 

exemplo, na televisão. Se o Mapa fosse, por exemplo, transmitido num programa 

qualquer na televisão, aí muita mais gente iria ver. E aí sim, se calhar, iria ter um 

impacto muito bom e grande. Mas, de qualquer maneira, acho que sim, foi visto 

por muita gente e teve visibilidade. (Entrevista Ator Participante 21) 

Foi apontado como, portanto, os grupos trabalharam em conjunto e se 

conheceram entre eles, proporcionando uma visibilidade interna dos territórios 

envolvidos. A partir dos diálogos e dos processos de criação coletiva os participantes 
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conheceram e refletiram mais os diferentes territórios de proveniência e adquiriram 

alguns esclarecimentos a respeito das suas situações promovendo, também, novas 

visões dos bairros e dos locais entre os próprios participanetes.  

Foi sublinhado também o envolvimento consistente de públicos formados por 

familiares, amigos e vizinhos, que podem ter se sensibilizado ou identificado com as 

situações representadas.  

Foi, ao mesmo tempo, destacado como o envolvimento político seria desejável e 

necessário para pensar e melhorar concretamente os territórios, tornando as sugestões e 

as ideias práticas exequíveis. Projetos sociais, educativos e urbanísticos concretos. 

Esta é uma boa pergunta para fazer para o Rui Moreira  [prefeito do Porto], não 

é verdade? Quer dizer, eu de certa maneira penso que sim, mas não tenho 

feedback disto muito sinceramente, mas penso que sim. Porque isto também foi 

noticiado. Em todas as nossas apresentações esteve lá o Manuel Pizarro que é o 

número dois da Câmara do Porto, portanto, acho que de certa maneira acho que 

sim, mas que tenha assim conhecimento, não sei. Mas acho que de alguma forma 

sim, pelo menos enquanto o MAPA decorreu, falou-se muito de Lordelo, do 

Lagarteiro e da Vitória. (Entrevista Atriz Participante 1) 

Sobre este aspeto, foram aludidos os poucos retornos políticos. Foi apontada a 

falta de um sucessivo diálogo com as instituições, que inviabiliza um plano participativo 

de intervenção: 

Não, porque eu acho que em termo político e de câmara, assim, não perceberam 

nada do que nós dissemos. A questão, no meu ver, é que acho que ainda há 

muito para mudar. Acho que nós fizemos e mudamos. Tivemos opiniões. Mas a 

quem queríamos que chegasse não chegou. (Entrevista Atriz Participante 13) 

É assim, sim e não. Sim porque deu para as pessoas começarem a perceber que 

existem estas zonas e que precisam de serem apoiadas. E não porque acho que 

quem tinha que tomar medidas muito sérias em relação a isto, a ajudar, não era a 

população em si, só, mas, sim, o nosso presidente da câmara. E eu acho que 

neste sentido ainda estamos muito mal, porque eles não fazem. Quer dizer, pelo 

que eu tenho visto não têm feito grande coisa. (Entrevista Atriz Participante 6) 

A terceira macro categoria diz respeito a como estes projetos podem alterar 

positivamente os territórios a partir do trabalho feito com as pessoas. Promove o 

despertar de um senso de politização, solidariedade e coletividade, que se pode 

repercutir positivamente na coletividade. 
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A conscientização e a aprendizagem, que passam pela educação não formal 

proposta pelas práticas artísticas em questão, impulsionam dinâmicas individuais e de 

pequenos grupos, reflexivas e participativas, que podem beneficiar os territórios.  

Melhora [a freguesia] porque aquilo que se passou, fez com que eu passasse a 

ser uma pessoa mais interventiva, mais atenta aos problemas sociais. Também 

fez com que parte da comunidade esteja mais atenta a isto. E isto é uma forma de 

partida para outro tipo de situações de solidariedade, auto-ajuda, melhor 

entendendimento dos problemas, melhor inclusão e integração social. (Entrevista 

Atriz Participante 2) 

Lá está, pode, porque eu acho que a cultura é a base para que as pessoas sejam 

minimamente, como hei que dizer, elucidadas, digamos assim. Quem não lê e 

quem não estuda são as pessoas mais fáceis de serem levadas, não é? Pronto. E 

eu acho que a cultura faz precisamente isto. Faz com que as pessoas sejam 

elucidadas, tenham perspetivas, tenham opinião e que entrem na discussão do 

que quer que seja e que estejam muito mais aptas para entrarem na discussão. É 

um bocadinho por aí. Portanto, acho que sim, tudo que seja cultura eu acho que 

seja ele teatro, musica, folclore, tudo o que faca as pessoas saírem de casa e 

fazerem qualquer coisas acho que é fundamental par a a sociedade. (Entrevista 

Atriz Participante 1) 

Portanto, foi apontado como a mudança da freguesia passa necessariamente pela 

mudança das pessoas e como estes projetos se moveram neste sentido.Sensibilizaram os 

participantes, principalmente, e os públicos sobre temas coletivos e políticos, no senso 

mais amplo e cívico do termo. No caso relatado em seguida, este maior senso cívico e 

interventivo levou as pessoas residentes a reivindicar concretamente um melhor serviço 

de transporte público para a zona da cidade em questão, produzindo resultados 

positivos: 

Teve um impacto muito importante, quanto mais não seja pelas pessoas 

pensarem nas coisas que foram realmente lá desenvolvidas, de pensarem sobre 

algumas questões da própria comunidade e do próprio bairro. […] Isto criou ali 

uma onda ao ponto desta situação tentar ser resolvida, e ser resolvida 

nomeadamente com a autarquia e com a junta de freguesia. E, entretanto, o que é 

que foi criado? Foi criada uma nova rede de transporte que fizesse também a 

ligação com o bairro […] Há uma peça das Auroras em que elas falam nesta 

questão do transporte. Do ter que ir trabalhar, mas não ter transporte para se 

levantarem às 6 da manhã para ir trabalhar. Acabava por ser uma dificuldade. E 

realmente elas pensaram sobre um problema que afeta a comunidade, que era 

real. E, se calhar, o pensar o que quer a comunidade, o que quer também o poder 

local, tentou solucionar esta situação. (Entrevista Partceira 3) 



 

344 

Portanto, dinâmicas que passam pelo empoderamento263 das pessoas, que 

aumentem os níveis de civismo dos cidadãos, que os tornem mais cientes das dinâmicas 

sociais, das implicações delas em suas vidas e das possíveis implicações que suas ações 

podem ter nelas. Que aumentam o senso de pertence, que levam a pensar na coisa 

pública, seus espaços, seus serviços, seus habitantes, de forma mais próxima. 

Porque todos eles começam por uma relação de proximidade, confiança, de 

ouvir o outro. O fato de lhe darem instrumentos e ferramentas para dizerem o 

que sentem, participarem para a orquestra comunitária, no teatro, é 

desenvolvimento de competências, não é? Portanto isto faz com que as pessoas 

se sintam pertença de alguma coisa. Faz com que elas gostem. E depois é assim: 

o teatro acaba por ser em termos de criatividade, né? Cada um também pode 

utilizar o seu eu como quer, ter o seu caminho, ter o seu percurso. […] Este 

trabalho da PELE, portanto reforçou completamente o eu, o ego, e faz com que 

as pessoas se sintam bem. E é só assim que podem ser cidadãos e querer 

participar. Faz com que possam também ter opinião sobre o que querem e o que 

não querem. Portanto, acho que a PELE neste aspeto empoderou imenso os 

moradores do Lagarteiro e não só os moradores, pronto. Para se sentirem de 

fato… para terem um papel ativo e serem verdadeiramente cidadãos e cidadãs. 

(Entrevista Parceira 5) 

O impacto que eles têm com a população sem abrigo é o impacto que têm nas 

comunidades também. Conseguir por as comunidades a mexer, a falar, a tomar 

consciência que existem enquanto pessoas cidadão, a ter uma voz ativa, acho 

que esse é o papel fundamental da PELE. E acho que eles fazem isso bem feito 

em diferentes contextos, seja em meio prisional, seja em meio comunitário, em 

bairros sociais, eu acho que a PELE põe as pessoas a mexer, e não acho que é a 

mexer sem causa, é com causa. Mexer sem causa não vale a pena para as 

pessoas. (Entrevista Parceira 7) 

A quarta macro categoria aponta para o dinamismo que os projetos e as 

apresentações concretamente criam nos territórios. Impele uma maior presença física de 

grupos, atividades e públicos, chegando até a estimular o comércio local de zonas da 

cidade que normalmente não hospedam este tipo de experiências e urbanisticamente 

mais periféricas.  

Normalmente são territórios mais afastados desse tipo de processos de criação, 

isso sim. […] Para além disso, traz uma dinâmica ao território muito para além 

dessa questão do objeto artístico. O fato de podermos também estimular o 

                                                             
263 Apesar das ressalvas que justamente existem em torno deste conceito, identifica-se aqui a importância 

da existência de uma educação que estimule o espírito crítico e que proporcione às pessoas adquirirem 

conhecimento acerca das dinâmicas, sociais, económicas e políticas nas quais estão inseridas.  
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comércio local, estimular a vizinhança, por exemplo a que participe no projeto, 

por exemplo, a colocar coisas na janela. Nós tentamos sempre que toda a gente 

se envolva no projeto, mesmo não estando diretamente no processo. […] E os 

espaços transforma-se e isso é muito interessante porque fazem com que nós o 

vivamos de outra forma, e nós também conhecermos territórios de outra forma. 

(Entrevista Fundador/a da PELE 2) 

A quinta macro categoria está relacionada com a criação de grupos teatrais, que 

envolvem residentes das freguesias em que foram implementados os projetos e que 

acabam por ter um certo grau de autonomia. A criação de grupos locais (comunidade de 

prática teatral) que fossem sustentáveis ao longo do tempo insere-se também nos 

objetivos da PELE e nas dinâmicas interinstitucionais que, como apontado no quinto 

capítulo, têm um papel importante para garantir, ou tender, uma certa continuidade no 

tempo.  

Acho que, para além de podermos ser uma inspiração para outros projetos, para 

outros coletivos que surjam, até porque esse sempre foi um nosso objetivo e por 

isso disponibilizamos o nosso trabalho, não nós interessa, ou melhor, interessa-

nos que de fato esse tipo de trabalho se multiplique e que possa contagiar outros 

coletivos e outras pessoas ao fazerem-o. (Entrevista Fundador/a da PELE 2) 

O estimular interesses nos participantes impulsionou vontades de concretizar 

grupos mais continuados no tempo, que existissem para além das atividades específicas 

promovidas pela PELE. Em certos casos, conforme visto no quarto capítulo, este 

impulso fez com que indivíduos seguissem diversos projetos da associação, noutros, fez 

com que nos territórios se constituíssem grupos que continuassem as atividades para 

além dos projetos da PELE.  

Ao longo desta investigação, encontraram-se dois exemplos mais duradouros, 

estáveis e bem sucedidos deste processo: O grupo EmComum do Porto, freguesia de 

Lordelo do Ouro e o grupo de Fermentões (Guimarães).  

Outros grupos que surgiram do trabalho da PELE tiveram trajatórias continuadas 

ao longo dos anos, conforme já apontado nos capítulos 1.2, 2.4 e 4, mas notou-se uma 

maior sujeição às atividades e à direção artística da PELE. Autonomia (somente) 

relativa também apontada pelos fundadores da associação:  
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Esse era o sonho [a autonomia dos grupos]. Eu sei que houve uma altura em que 

---------------- andaram a fazer teatro fórum em autonomia e ganhando trocados 

com isso. E sei que contribui para aquilo e sinto que aquilo continua. E sinto 

orgulho sobretudo porque são eles, em quanto cidadãos, e para o percurso deles. 

[…] -------------: acho que daqui a mais um projeto, podiam ter autonomia, 

talvez. Estão naquela fase em que, sabes? Quase que dos adolescentes… 17 

anos, saem das casas dos pais, vão ganhando a liberdade e vão ficando uma 

temporada sem dizer nada. Mas não conseguiriam se juntar por fazer sozinhos, 

teriam que ter um estímulo externo ainda. Dos outros grupos pá, no ---------- 

aconteceu uma coisa incrível que teve a ver com aquela gente dali, porque o 

grupo continua mesmo muito coeso, porque se criaram relações de vizinhança e 

de proximidade incrível. Isso é muito giro. […] Mas não sei responder. Eu acho 

que não [adquiriram autonomia]. Sendo mais frio e racional possível, acho que 

não, ou poucos deles… Mas, por exemplo, já acredito que a ---------- e a ----------

-, se quiserem começar com um grupinho, de miúdos, conseguiriam. (Entrevista 

Fundador/a da PELE 1) 

O que é que é autonomia? É as pessoas organizarem-se e organizarem coisas. 

Isto acontece. Não necessariamente para criarem objetos artísticos, mas acontece 

autonomia para criar outras coisas. E, na verdade, se aquilo que nós tentamos 

potenciar é que as pessoas possam mudar algumas dinâmicas da sua vida, e que 

possam ter aqui uma outra rede de contato e que se possam superar-se, isso 

acontece, porque as pessoas acabam por fazer outras coisas. Agora, em quanto 

coletivos que mantenham essa identidade e que mantenham essa vontade de em 

conjunto fazer as coisas deles, muitos deles ainda estão a espera que sejamos nós 

a propor. […] Enquanto coletivo, o mais forte é o grupo de Lordelo, obviamente, 

o grupo do EmComum, porque, e aqui que é diferenciador. Porque teve sempre -

-----------, a instituição, como retaguarda que também os motivou para a criação 

da associação. Aquilo que está a acontecer em Lordelo com a criação da 

associação e dos diferentes grupos, da orquestra, grupo de teatro, é na verdade 

aquilo que nós desejamos com este tipo de trabalho. Que as pessoas encontrem 

outros caminhos, outras formas de continuar a fazer aquilo que querem fazer, e 

isso é que é interessante. Mais do que continuar ligados à instituição Pele numa 

lógica mais paternalista (Entrevista Fundador/a da PELE 2) 

Isto não quer dizer que não hajam diversos grupos que tenham uma trajetória 

significativa e relevante, mas foi considerado mais propício focar a atenção nestes dois 

exemplos, considerados os mais bem sucedidos e perseguindo uma lógica de 

individuação e compreensão de boas práticas.  

Em ambos os casos, os projetos da associação, portanto, criaram estímulos e, 

quando acabaram, deixaram uma sensação de vazio que incentivou a continuação das 

atividades. A partir da vontade dos participantes às praticas teatrais promovidas pela 
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PELE, que se aproximaram a estas metodologias e se entusiasmaram, e de alguns 

profissionais que acompanhavam os projetos, foram impulcionadas tentativas de 

organizações autónomas em prol do teatro e dos laboratórios artísticos. 

Nós acabamos de fazer o “Povoar” e depois criou-se ali um vazio. E desse criar 

ali um vazio – “o que é que vamos fazer, o que é que não vamos fazer”? –, 

surgiu a ideia de nos juntarmos a outros grupos de teatro comunitário, e 

fazermos “O Mapa”, e isso foi muito importante porque isso nos manteve no 

ativo. (Entrevista Representante do grupo que surgiu após os projetos da PELE 

1) 

Hoje o grupo de teatro é o EmComum, já não é mais Pele. É uma associação 

criada em Lordelo do Ouro.[…] Sim. Ensaia na freguesia de Lordelo do Ouro, 

num infantário. […] Os ensaios acontecem uma vez por semana, às terças feiras. 

O nosso objetivo principalmente é que o grupo continue e que a gente consiga 

levar a peça até ao fim e mostrá-la ao publico. (Entrevista Atriz Participante 5) 

O Terra [projeto da PELE] foi muito grande, não é? Envolveu acerca de 80 

pessoas, cenografia, cavalos, animais, touros… Foi com agricultores, foi com 

pessoas do rancho. Portanto, mobilizou muita gente. E foi uma coisa tão grande 

e tão nova com tanta gente a trabalhar a chegar aqui à -------------------- com 

tantas coisas. […] E a PELE foi se embora, não é? É lógico. Acabou o 

financiamento e estávamos disponíveis, como é óbvio, estávamos disponíveis a 

dar continuidade com o grupo. Mas estando longe era impossível ter ensaios 

todas as semanas e então de alguma forma, quer o ---------, quer a ----------, quer 

o -----------------, que foi a pessoa com que nós tivemos mais contato, sempre 

espicaçaram: agora não deixe que o grupo esmorecesse, querem que continue. E 

me questionava: “tenho que continuar eu? E vou fazer o que?”. [E a PELE 

respondia] “Ah, não te preocupes nós estamos aqui”. E acabou por acontecer. 

Um bocadinho a receio, um bocadinho a medo, mas fomos ganhando – e quando 

digo fomos é o grupo todo, não é? Porque o grupo depende uns dos outros – 

Fomos ganhando confiança e fomos fazendo as coisas. E depois a PELE disse: 

“Ok, nós aqui agora fizemos este bocadinho, agora continuem se quiserem, mas 

continuem porque parece que há pessoas que querem”.[…] Foi o grupo F21 que 

se formou. Tivemos a colaboração nesta primeira peça, tivemos a colaboração na 

segunda. Não tão de perto, mas o --------- chegou a vir cá e fez algum 

acompanhamento à peça. Agora aqui em Fermentões valorizam o teatro, o F21 e 

o grupo das Vitórias são grupos que são valorizados e são reconhecidos. Não são 

aqueles grupinhos que andam por aí a ensaiar e a fazer brincadeiras, não […] E, 

por aquilo que eu vejo, as pessoas estão extremamente felizes e envolvidas no 

projeto. Já assumem uma serie de tarefas e de funções de responsabilidade. 

(Entrevista Parceiro P4) 

Nestes processos, que visaram a autonomia e sustentabilidade no tempo dos 

grupos teatrais, os serviços do território, e os técnicos que faziam a ponte 
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interinstitucional, foram muito importantes, de acordo com o que já foi apontado no 

quinto capítulo.  

Nós, na altura em que construímos o grupo, éramos parte de um projeto, de um 

projeto que terminou, e depois de terminar o projeto nós fizemos do grupo uma 

associação comunitária. […] Era um projeto [do serviço territorial]  da------- que 

tinha a ver com uma integração na sociedade, das pessoas. [O serviço] queria 

que esse grupo se tornasse independente e, então, que se tornasse numa 

associação, continuando a sobreviver, levando tudo aquilo que nós aprendemos 

durante o tempo em que foi o projeto. E acho que há bem pouco tempo nós 

tornamos o grupo numa associação e acho que é para continuar, as pessoas estão 

motivadas para continuar. (Entrevista Ator Participante 8) 

Pareceu que, para a continuação dos grupos, associada à vontade dos 

participantes do teatro, não se pôde prescindir do auxílio da PELE e dos serviços 

territoriais. De forma específica, para a formalização e o amadurecimento da associação 

em Lordelo do Ouro e para o estímulo e impulsionamento após o projeto em Guimarães, 

duas IPSS e os técnicos que nelas trabalhavam, tiveram um papel de destaque. 

Agora [o associativismo] tem alguma expressão essencialmente a partir dos 

últimos anos. Tem havido um crescimento, mas estes movimentos associativos 

não nascem de carácter espontâneo. Tem crescido aqui, mas com o apoio de uma 

instituição. (Entrevista Ator Participante 2) 

A PELE também tinha um grupo de Teatro do Oprimido no Porto, e lembro-me 

que nós trocamos experiências. Eles, na altura, já tinham muito mais 

encaminhadas de que nós, então nós deram um bocado de bases. Explicaram o 

que era. Eeles faziam uma peça e nós íamos lá ver. E depois nós fazermos uma 

peça e eles virem cá e intervirem. Deu para trocar ideias e para saber realmente 

como é que aquilo funciona. (Entrevista Representante do Grupo que surgiu 

após os projetos da PELE 2) 

Já a PELE, nestes processos, foi importante principalmente pelo auxílio técnico, 

pela formação dos integrantes e pelo apoio logístico e de visibilidade das nas 

apresentaçoes públicas dos trabalhos dos grupos. Seus objetos artísticos foram 

promovidos nos festivais da associação e, conforme o relato, com o crescer e o aumento 

de autonomia do grupo, estas relações com a PELE tornaram-se mais de partilha e 

colaboração mútua.  

Por exemplo, nós temos a página de facebook e eles têm, e nós próprios quando 

temos peças prontas enviamos para a Pele, e eles também publicam no facebook 
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deles. E assim às pessoas às vezes nos contatam através deles, outras vezes 

contatam diretamente a nós e nós vamos atuar. Por exemplo, eu lembro que nós 

fizemos uma parceria com a PELE quando a PELE tinha um intercâmbio à 

Itália, e tinha duas vagas para nós, então foram dois elementos do F21, fomos eu 

e minha outra colega e então fomos à Itália. […] Nós sabemos que se nós 

precisamos deles eles nós ajudam, mas também eles sabem que se precisarem de 

nós, nós os ajudamos. E para além de fazermos o mesmo teatro contamos 

sempre com o apoio dos outros. […] Por exemplo, eu lembro-me no inicio 

quando nós começávamos a fazer as peças de teatro... O ---------- vinha muitas 

vezes cá a dar tipo um toque final.[…] Claro que se sabemos que precisamos que 

alguém venha cá… por exemplo, se nós precisamos de ajuda a nível de 

expressão corporal, e nós sabemos que alguém da PELE pode ajudar-nos a fazer 

isso, lá está, nós fazemos esses contatos, ou ao contrário. Mas se não, hoje em 

dia, é mais para as apresentações. […] No Porto já fomos nas sessões PELE, 

participamos nos eventos que eles fazem, o Mexe. Já fizemos no [supermercado] 

Jumbo. (Entrevista Representante do Grupo que surgiu após os projetos da 

PELE 2) 

Foi fundamental [o auxílio da PELE para a criação de um grupo de teatro]. Se 

não tivesse tido a PELE, nós podíamos ter a intenção de criar um grupo de teatro 

comunitário, não é? Mas não saberíamos fazer isso. Não temos técnicos com 

essa formação e não dominamos isso. Portanto foi fundamental, porque eu não 

poderia gerir um ensaio daqueles, porque não sei pegar naquilo. E eles sabem, 

eles sabem. Portanto um dez por cento veio da nossa intenção de criar o grupo e 

o resto é mérito da PELE. (Entrevista Parceira 2) 

Conforme os relatos das entrevistas de ambos representates dos grupos que 

surgiram, as relações com a PELE foram centrais principalmente numa primeira fase de 

arranque e permanecem no tempo. Diluiram-se e tornaram-se mais de auxilio externo, 

de troca e de confronto entre quem desenvolve um trabalho parecido e se apoia 

reciprocamente. De forma geral, a PELE manteve para ambos os grupos um papel de 

referência técnica e organizativa. 

  

-  Os impactos nos parceiros e nas instituições pertencentes  

A partir da análise dos discursos dos parceiros foram detectadas questões que 

dizem respeito às mudanças que a colaboração em atividades com a PELE impulsionou 

em relação aos próprios serviços e aos profissionais que neles trabalha(va)m. Conforme 

pode ser observado na tabela que segue, estes impactos podem ser agrupados em 4 

macro-categorias.  
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Ou seja, os parceiros apontaram como o desenvolver projetos em parceria com a 

PELE configura-se como uma mais-valia para o alcance dos objetivos do 

serviço/instituição; promove o intercâmbio interinstitucional; valoriza o trabalho do 

serviço; e modifica a organização de tempos e espaços do serviço. 

Tabela 47 – De que formas os projetos da PELE implementados em parcerias repercutem nos parceiros 

1 – A METODOLOGIA AJUDA NO ALCANCE DOS OJETIVOS DO 
SERVIÇO  

 

1.1 – Proporciona um contato pessoa/serviço maior e mais 
sereno, mas introduz novos desafios 

1.2 – Traz novas metodologias de trabalho que proporcionam 
resultados visíveis e consistentes em “pouco” tempo  

1.3 – Trabalha competências com modalidades diferentes do 
próprio serviço 

1.4 – Ajuda na motivação das pessoas 

2 – PROMOVE O INTERCÂMBIO INTERDISCIPLINAR E 
INTERINSTITUCIONAL, UMA MAIS-VALIA PARA OS PRÓPRIOS 
TÉCNICOS DOS SERVIÇOS 

 

2.1 – Propõe novas ferramentas/estímulos para os técnicos 

2.2 – Proporciona momentos de confronto e reflexão novos 

2.3 – Proporciona novos olhares aos técnicos: 1) sobre os 

processos artísticos; e 2) sobre os participantes aos projetos  

3 –VALORIZA O TRABALHO DO SERVIÇO (DÁ VISIBILIDADE AO 
SERVIÇO) 

 

 

 

3.1 – Valoriza o trabalho (heterogéneo,  multidimensional e 
comunitário) efetuado pelo serviço 

3.2 – Dá visibilidade do serviço perante à comunidade 

3.3 – Dá visibilidade ao serviço perante instâncias institucionais 

e políticas 

4 –  MODIFICA A ORGANIZAÇÃO DE TEMPOS E ESPAÇOS DO 
SERVIÇO 

 

4.1 – Empenha os técnicos para a operacionalização das 
atividades 

4.2 – Abre outras possibilidades de funcionamento 

Fonte: elaboração própria a partir das entrevistas com os parceiros. 

A primeira macro-categoria explicitada na tabela 47 coloca o acento sobre como 

as práticas artísticas e teatrais podem ser fortes aliadas para o alcance de resultados 

positivos dos serviços sociais e das intervenções sociais.  

Conforme já apontado no quinto capítulo, ao tratar das motivações das parcerias 

e seus pontos positivos e críticos, foi evidenciado como as metodologias artísticas 

conseguem trabalhar com eficácia esferas em que os trabalhos sociais têm mais 

dificuldades. Principalmente importante numa fase inicial de contato, aproximação e 

motivação das pessoas aos serviços, foi evidenciado como pode facilitar o contato 
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pessoa/ serviço, diluindo mais o confino da relação técnico-destinatário da intervenção e 

trazendo outras possibilidades de relacionamentos, mais diversificados e 

“decomplexificados”: 

E permite-me a mim, enquanto profissional que trabalha direto com as pessoas, 

num trabalho de muito contato com as pessoas, um trabalho direto com a 

comunidade, de estar mais disponível. Este trabalho em grupo, não é? É um 

trabalho de algum risco, nós trabalhando com população em exclusão e 

abordando certos temas que podem ser muito sensíveis para a própria 

comunidade, é um risco que temos que assumir. Mas eu vejo que se calhar perdi 

um bocado medo de assumi-lo, não é? Porque também tive que acreditar nas 

pessoas. E este trabalho com a PELE ajudou nisto. Acreditar nas pessoas, 

acreditar mais no valor delas. Não é que eu não acreditasse, mas se calhar agora 

demonstro mais do que demonstrava, não é? E também permite-me mais 

flexibilidade e também ter mais afirmação… Isto também foi importante e é um 

caminho que se constrói. (Entrevista Parceiro 4) 

Conforme aponta o relato acima, num trabalho relacional como são o social e 

psicológico, em que a confiança mútua estão á base da intervenção, o criar maior 

capacidade de manifestação da confiança do técnico nas pessoas torna-se um resultado 

importante e o passar por estes projetos permite estar mais disponível, flexível e de 

pensar mais num trabalho em grupo e mais paritário, em que também os técnicos 

assumem um papel de atuação central. Por outro lado, aumenta os desafios, tendo que 

ser gerido o equilíbrio entre profissionalismo e informalidade, conforme aponta o relato 

que segue:  

A verdade é que as pessoas não vinham tanto [até o serviço]. E o teatro e a 

orquestra conseguem ser muito mais participativos, e ativos, mais interessantes, 

mais lúdicos, não é? […] Olha, trouxeram para os técnicos a possibilidade de 

participar em contextos de intervenção, sendo também atores neste contexto, 

com outros fins que normalmente não é o que os técnicos têm. Quer dizer, 

normalmente as pessoas vêm-me como técnica. Chamam-me de doutora… não 

faço nenhuma questão disso, mas sabem que é por via da minha formação que eu 

estou alí. E isso, nas atividades que a PELE desenvolveu com o teatro, diluiu-se 

muito mais. Portanto, acho que diversificou um bocado a forma como nós nos 

comportamos numa espécie de descomplexificação, sabes? [MAS] Às vezes é 

complicado para mim o gerir, como técnica. Porque, por exemplo, eu tinha no 

grupo de teatro pessoas com as quais fazia psicoterapia, ou acompanhamento 

psicológico, não é? E isso é complicado, porque as pessoas vêm-te numa 

determinada maneira, e depois estás alí a dançar tipo a dança da chuva, é um 
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bocado esquisito. Mas, pronto, habituou ainda mais à informalidade com os 

públicos. (Entrevista Parceira 2) 

A segunda questão apontada acerca da possibilidade dos projetos artísticos 

ajudarem no alcance dos objetivos do serviço, trabalhando múltiplas esferas de forma 

agregada e mais rapidamente. As metodologias proporcionaram resultados (positivos) 

visíveis, para os profissionais e pelas pessoas participantes, em pouco tempo, 

reforçando positivamente também a relação entre serviço e comunidade:   

Um trabalho extra, como este com a PELE, como é mais concentrado, como é 

mais exigente, como é mais desafiador, traz resultados mais rápidos. É o mesmo 

que nós acontece quando vamos com os jovens para algum intercâmbio. Quando 

vamos fora, por alguma viajem, não é? Parece que às vezes numa semana 

conseguimos trabalhar imensas áreas que aqui para trabalhar com eles iríamos 

demorar muito mais tempo, não é? […] Portanto é uma forma, vamos dizer 

mais... não queria dizer rápida, mas mais consistente e mais forte de trabalho 

com eles. Como é alguém de fora cuja relação não é tão próxima, não tem os 

tantos anos que nos temos aqui, acaba por ser mais imediato para eles. E isso é o 

que temos sentido com a PELE também. E, se calhar, isso promove depois uma 

melhor ligação entre os nossos projetos e as pessoas da comunidade. (Entrevista 

Parceira 1) 

Foi sublinhado também como os projetos da PELE ajudaram em trabalhar 

dimensões mais complexas e delicadas, competências sociais e pessoais, que os técnicos 

não conseguem, ou têm muita dificuldade, em abordar com metodologias mais frontais 

e clássicas. E isto foi apontado por técnicos que trabalhavam com grupos populacionais 

diferentes e em serviços com caraterísticas e objetivos diferentes.  

Por exemplo, para trabalhar num contexto territorial mais abrangente, 

heterogéneo e complexo, o trabalho da PELE e as metodologias artísticas utilizadas, 

proporcionaram o envolvimento de grupos comummente mais distantes aos serviços e 

impulsionaram relações de confiança entre a comunidade, a PELE e os técnicos dos 

serviços parceiros: 

Facilitou imenso o chegarmos à comunidade, aos técnicos, o desenvolvimento 

de um trabalho muito próximo e de grande confiança entre a PELE, a PELE e os 

monitores, e a população. Portanto facilitou muito, muito o trabalho. A 

realização do projeto, a implementação do projeto, a relação de confiança 

também com todas as pessoas que viviam no bairro, que eles permitiram de 

alguma maneira abrir portas foi… foi fantástica. […] Portanto, o trabalho 
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desenvolvido acabou por ser um bocado uma bola de neve e potenciar uma serie 

de atividades e de fenómenos que os na área de intervenção social queremos 

trabalhar, não é? Mas que por fazer, precisamos de fato de alguns instrumentos, 

e penso que as expressões artísticas a vários níveis, quer, com já disse, a música, 

o teatro, etc., conseguem fazer isto de uma forma muito fluida, muito serena. 

(Entrevista Parceira 5) 

Ou também, conforme o relato que segue, a técnica evidencia como estas trocas 

interinstitucionais e a diversificação de experiências que estas promovem, ajudou no 

trabalho com os jovens, que aumentaram suas competências, motivações e 

compromissos, qualidades que foram extendidas também para outras atividades: 

E claro que o facto de eles estarem a participar de um espetáculo que exige 

concentração, dedicação, empenho, envolvimento ao longo prazo, ou seja, toda 

uma série de compromissos e de competências que os jovens vão 

desenvolvendo, isso depois se transpõe no dia a dia deles e no resto dos 

trabalhos que eles têm vindo a fazer aqui connosco. É mais um espaço, não é? 

Quando nós falamos que queremos que os jovens tenham acesso a novas 

oportunidades, diversifiquem suas experiências, é também neste sentido. De 

terem a possibilidade de estarem com uma outra instituição a trabalhar com 

outros técnicos, com outras pessoas e deles perceberem também as suas 

competências. (Entrevista Parceira 1) 

Também nos EP, conforme os relatos que seguem, proporcionou trabalhar 

esferas não comummente, ou facilmente, abordadas pelos técnicos, sugerindo a 

importância de um trabalho constituído por equipas multidisciplinares e, neste caso, 

com continuidades de trabalho diferentes. Neste contexto específico, o trabalho da 

PELE proporcionou aos técnicos chegar às pessoas menos motivadas e “menos ativas” 

dentro da estruturação da instituição total, promover atividades (inusuais) e trabalhar o 

senso de responsabilidade, que repercute positivamente no cotidiano do EP e no 

trabalho dos técnicos. Além disto, promoveu, aqui também, uma maior aproximação 

entre o recluso e o técnico: o técnico acaba por conhecer melhor alguns aspetos menos 

visíveis, a partir dos quais pode ser aprofundado o trabalho social de acompanhamento. 

Trabalha com reclusos certas dimensões que nós não conseguimos trabalhar. E 

não conseguimos mesmo. Já para nós é um esforço enorme dinamizar as tais 

sessões de informação ou de promoção da saúde, porque o fazemos, mas o 

fazemos já com muito esforço. E a vinda destes projetos também nós ajuda na 

intervenção junto com os reclusos. […] Também conhecemos aspetos da 

personalidade de reclusos que de outra forma não conheceríamos. Porque lá está, 
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o nosso diálogo é costante, mas centra mais noutras dimensões, não é? Naquelas 

competências que certificaram, não é? Nós, por exemplo, temos programas de 

intervenção em grupo, mas não na quantidade e não com a duração que seria 

ideal. (Entrevista Parceira 11) 

Estão inseridas noutras atividades. Algumas já não estão, mas outras sim. E 

pronto, eram reclusas com estas caraterísticas mais difíceis. Não estou a falar de 

todas. Mas sim, estas reclusas, algumas delas, continuaram com as minhas 

atividades e uma continuou na escola, nas formações modulares. (Entrevista 

Parceira 9) 

Ou, ainda, como foi sugerido também pelos técnicos parceiros acerca de 

trabalhos de formação com populações em situação de sem abrigo, a abordagem inicial 

da PELE, num projeto formativo e de inserção no mercado do trabalho, foi crucial em 

termos motivacionais.  

Conforme o relato que segue, facilitou o trabalho, necessário e mais continuado, 

do assistente social. Possibilitou aos participantes exprimirem-se mais, através de 

dinâmicas de grupo e menos formais e, ao mesmo tempo, fez com que os técnicos 

adquirissem um maior conhecimento sobre as pessoas, proporcionando a possibilidade 

de formular intervenções participadas, quer dizer, feitas a partir da colaboração e 

dialogo entre o profissional e a pessoa destinatária da intervenção. Portanto, conforme o 

ponto de vista da parceira 7, promoveu um trabalho social mais e melhor situado, com 

conhecimento de causa, permitindo definir planos de inserção mais personalizados e 

eficazes: 

O projeto piloto acrescentou que nós começamos com um grupo de pessoas, de 

um grupo de 20 pessoas, e até posso lhe mostrar a fotografia inicial do grupo. E 

depois mostro-lhe a fotografia final. Não é preciso palavras. Nós começamos 

com um grupo de 20 pessoas apáticas e acabamos com um grupo de 15, 

desistiram 5, acordados. Despertos para a vida, para voltar a fazer coisas. […] Só 

o acreditar que podem levar, e que podem mudar o seu modo de vida, foi um 

grande contributo da PELE, e acho que isso foi todo um trabalho de 

competências pessoas e sociais que a PELE fez através das suas dinâmicas. […] 

O trabalho regular que foi feito por outros parceiros também contribuiu para 

isso, mas a PELE teve um papel muito preponderante nesse resultado, no atingir 

esses resultados, e acho que isso foi uma ajuda crucial para o trabalho que 

fizemos na altura e que agora continuamos a fazer, porque essas pessoas, alguma 

delas, ainda continuam a acompanhar. Alguns estão a trabalhar com diferentes 

tipos de contrato. Portanto, sem dúvidas, que o contributo inicial da PELE, no 

que diz respeito a esse grupo, foi crucial no sentido do click, do os acordar para a 
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vida. Lógico que isso não resolveu tudo, mas foi uma abordagem inicial. […] 

Foi uma abordagem inicial importantíssima, porque facilitou o trabalho do 

assistente social. […] Quanto mais reconhecermos, melhor podemos intervir em 

conjunto, e aí ficamos com muita matéria, com muito conhecimento sobre 

aquela pessoa, e acaba ficando com mais conhecimento. […] E as pessoas 

também podem dar a sua opinião de uma forma mais informal, que eu acho que 

isso é uma mais-valia em termos de trabalho social. E isso deu para definir 

programas de reinserção em conjunto com as pessoas. […] E no final da 

formação fizemos avaliação com a pessoas que acabou o curso e com o seu 

técnico, e redefinimos os planos de inserção, e “por qual caminho vamos 

agora?”. (Entrevista Parceira 7) 

Conforme o relato que segue, também ao trabalhar com grupos de mulheres, as 

práticas teatrais e o trabalho de grupo desenvolvidos pela PELE, por um lado, 

incentivaram a motivação e, por outro, proporcionaram às participantes experimentar-se 

e aprender de forma nova, auxiliando, assim, o trabalho dos técnicos e dos serviços do 

território: 

A forma de como utilizaram, inicialmente, as estratégias que utilizaram, para às 

motivarem, para depois conseguirem trabalhar com elas outro tipo de questões e 

desenvolver com elas outro tipo de competências. As pessoas se 

experimentavam em coisas inovadoras, diferentes daquelas que estavam 

habituadas, foi interessante para as motivar também a participar noutro tipo de 

coisas. […] Realmente houve melhorias muito grandes e também as deixaram 

mais motivadas para participar noutras iniciativas. Isto foi muito importante. 

Facilitou muito alguns dos nossos trabalhos. (Entrevista Parceira 3) 

Conforme evidenciado neste último trecho apresentado, portanto, os próprios 

técnicos afirmaram que as práticas artísticas e os projetos da PELE trouxeram dinâmicas 

positivas que facilitaram o trabalho deles com as pessoas. Além disto, foi apontado 

como a comparticipação interinstitucional nos projetos proporcionou o conhecimento e 

observação de outros modos de trabalhar que propuseram novas ferramentas e estímulos 

para os técnicos.  

Estas questões introduzem a segunda macro categoria formulada, que diz 

respeito às especificidades que o intercâmbio interdisciplinar e interinstitucional traz no 

trabalho com as pessoas, propondo novos confrontos, olhares, ferramentas e estímulos 

para os técnicos: 
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Porque eu acho que os técnicos estão muito formatados para fazer determinados 

tipos de coisas e a PELE foi realmente inovadora pelas coisas que levou e pela 

forma de trabalhar com a comunidade. Foi interessante de observar e, portanto, 

nós ai também aprendemos muitas coisas. (Entrevista Parceira 3) 

Até nós, os funcionários, que somos diferente dos reclusos, que não estamos 

presos, temos a mania de pensar que somos excepcionais. Perfeitos, não 

falhamos, não somos pecadores. Somos poços de virtude. E às vezes precisamos 

tanto dessas coisas como os presos. Ou mais. Para ensinar-nos também a ter 

melhores formas de trabalhar, de servir, melhores formas de cumprir nosso 

objetivo, que é prepara-los e dota-los de capacidade para ser um indivíduo útil 

na sociedade de amanhã. Portanto, estes projetos são bons para toda a gente. 

(Entrevista Parceiro 16) 

Explicativo desta cooperação interinstitucional, que pude tornar-se também 

formação para os profissionais envolvidos, são os espaços de encontro e reflexão para 

os técnicos, os fóruns com técnicos, que tornaram-se importantes momentos de partilha 

de dúvidas, dificuldades e sucessos entre os profissionais: 

Facilitou também muito o trabalho entre, como já referi há um bocado, entre os 

técnicos, né? Portanto, fizemos um grupo, e o trabalho depois com o ------- 

também foi bastante importante, para alavancar algumas competências dos 

próprios técnicos, para cortar com alguns medos, para os obrigar a sair da zona 

deles de conforto. (Entrevista Parceira 5) 

A PELE também fez o espaço para técnicos em que nós nos encontrávamos 

semanalmente para pensar em alguma coisa, pensar na nossa prática. Era o 

espaço para nós, portanto, saíamos do sítio de onde estávamos a trabalhar e 

encontrávamos todos, juntávamos todos, partilhávamos. Partilhávamos dúvidas, 

partilhávamos dificuldades, partilhávamos sucessos e isto também foi muito 

importante. Porque, ao partilhar, nós também aprendemos, e aprendemos novas 

formas de fazer. E também era um espaço em que nós estávamos afastados [do 

trabalho com os destinatários das intervenções sociais] e tínhamos tempo para 

pensar na nossa prática e pensar realmente como é que poderíamos fazer 

diferente. (Entrevista Parceira 3) 

E, além dos estímulos formativos que a colaboração em práticas inusuais, 

multidisciplinares e interinstitucionais trouxe, foi apontado também como os projetos da 

PELE promoveram novos olhares aos técnicos, essencialmente em dois sentidos. Por 

um lado, favoreceram outros olhares sobre o uso de práticas artísticas associadas a 

trabalhos sociais, que levaram os mais céticos a reformular seus pontos de vista:  
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E havia pessoas céticas em relação a isto, não é? “O que é que estão aqui a 

fazer?” Isto não vai dar em nada” “é um desperdício de tempo.” […] Houve 

algum ceticismo dentre as pessoas da instituição, que acho que é um processo 

completamente natural. Porque não percebem. Se as pessoas não compreendem 

o que se está a passar também não vai acreditar, não é? […]“agora vêm estas 

pessoas de fora…” acabaram por perceber que teve impacto em toda a gente e 

em todas as faixas etárias, desde os 5 anos aos 88. E o facto de ver um senhor 

que, apesar de morar aqui perto, tinha muita dificuldade de mobilidade, com 85 

ou 86 anos, vinha aos ensaios todos os dias à noite e sair daqui à 1h da manhã e 

ir embora dizendo: “amanhã é para vir outra vez?” e vir com uma alegria imensa 

e participar de uma peça do inicio ao fim, é incrível isto, não é? Isto é um ganho 

enorme. E acabamos por quebrar o ceticismo de muita gente, não é? Para quem 

antes era tudo mal e ia dar tudo errado e hoje foi espetacular, não é? (Entrevista 

Parceiro 4) 

Mas foi muito engraçado alguns guardas no fim do projeto, aqueles que tinham 

que ficar nos ensaios, que viram o partir pedras, aquele inicio, depois dizerem: 

“ah, este afinal faz sentido, isto ao final tem um fio condutor. Não é só barulho, 

não é só andar aqui aos saltos. Afinal isto tem alguma lógica.” (Entrevista 

Parceira 12) 

Por outro, mais central em âmbito de um trabalho social, promoveram a criação 

de outros olhares dos técnicos e responsáveis dos serviços acerca dos participantes aos 

projetos. Questão que adquiriu contornos específicos nos EP, conforme foi apontado 

nos relatos que seguem. Proporcionaram um reconhecimento das atitudes e capacidades 

positivas dos envolvidos e, em certos casos, a modificação positiva do juízo e a 

eliminação, ou moderação, de rótulos negativos sobre pessoas específicas:  

Este tipo de atividade promove muito a aproximação do recluso a quem tem a 

obrigação de superintender essas atividades. […] A minha relação já é, por 

natureza, diferente. Porque eu sou um técnico que não os avalio, que tenho uma 

relação muito informal com eles, e isso é facilitador. Portanto, em termos de 

aproximação comigo já não é muito importante. (Entrevista Parceiro 15) 

De repente, aquelas alcunhas que a gente conhece, de ouvir mal, porque insultou 

o guarda, porque foi apanhado a dizer uma asneira e excelera, de repente eram 

aqueles que eram chamados diariamente e se levantavam e vinham e eram 

cumpridores. […] Seja na escola, seja no trabalho, existem rótulos e de repente 

eles conseguiram terem menos rótulos. Os guardas começaram a ver-los: “olha 

ao final esforçaram-se nisto um bocadinho” “ao final eles querem mudar um 

bocadinho”. Não completamente, não aconteceu completamente. Às vezes nós 

diziam: “olha por que está a chamar este? A este não interessa nada a ninguém.” 

Mas foi se trabalhando isto. (Entrevista Parceira 12) 
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A terceira macro categoria associada aos impactos que as atividades da PELE 

têm em relação aos parceiros, diz respeito à maior visibilidade que estes adquirem 

perante a sociedade. Publiciza e valoriza o trabalho efetuado pelo serviço, seja a nível 

cultural que social, questão já abordada no capítulo 5 e na tabela 37, ao tratar dos pontos 

de força do desenvolvimento de projetos de formação e criação artística em parceria, 

impulsionando os serviços a um maior trabalho territorial e promovendo a diferenciação 

dos públicos dos serviços: 

Tive aqui quase 80 pessoas, seja do bairro, seja que nós acompanhávamos, seja 

pessoas que não conhecia, que nem sabia. Seja as pessoas do Rancho e os 

agricultores. Acabei por ter contacto com pessoas que eu nunca tinha contactado 

e isto acabou por facilitar e acabou por facilitar também a nossa relação. Porque 

nós aqui, quando trabalhamos com comunidade, precisamos de toda a gente. E 

acabou também por facilitar isto. (Entrevista Parceiro 4) 

Porque essa informalidade, por exemplo, é muito normal com os jovens. No 

trabalho com os jovens, sempre trabalhei assim. Ás vezes tive conversas 

seríssimas, em contextos informais. Com os adultos isso não era tão típico na 

intervenção, e a PELE trouxe isso e acabou também por modificar um pouco a 

representação que a comunidade tinha acerca dos técnicos. Mas acho que é isso, 

por nós verem… O pôr a própria comunidade em relação com o serviço e passar 

a ter uma visão mais abrangente do que pode ser um técnico social, que 

normalmente eles representam como assistente social. E mesmo agora, às vezes 

acham que é só o psicólogo. E acho que isso foi uma vantagem também para a 

comunidade. Um trabalho mais de pares, menos especialista. (Entrevista 

Parceira2) 

Conforme os relatos acima, portanto, promove uma visão mais abrangente e 

menos simplificada do que é o trabalho social (comunitário) e o que são os serviços 

territoriais perante a sociedade, apresentam-se outras facetas que estes serviços 

contemplam, promovendo a importância deles como bem comum, e não como serviços 

assistencialistas para os mais carenciados.  

Mostrou o nosso trabalho para a comunidade em si, para o concelho, porque -----

------------ é muito conhecida, e ainda bem, para o seu serviço de infantário, para 

o serviço do centro do dia e que de facto são aqueles serviços mais comuns de 

existirem numa IPSS. Agora, na -----------------  faz-se teatro comunitário com 

80 pessoas e contrata-se uma equipa de fora, se calhar nunca ninguém pensou 

nisto, penso eu. […] A ----------------- não tinha aquela visibilidade para os 

projetos culturais e agora somos uma casa de referência neste ponto. […] 

Portanto esta parceria com a PELE permitiu dar-nos segurança para nós darmos 
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aquele passo para lá daquela zona de conforto. E quando digo que mudou a 

instituição, foi neste sentido também de quebrar algum ceticismo, mas mais do 

que isto, foi mostrar que uma instituição, não vou dizer que seja grande, mas é 

uma instituição que é grande do ponto de vista dos serviços, mas que de facto 

em termos de recursos humanos não. As pessoas estão bastante ocupadas, não é? 

Mas demostrou que tivemos a capacidade de acolher um evento grande, como 

foi -------------, e conseguimos dar conta do recado, não é? […] Duvido que haja 

aqui no concelho alguma instituição que faça este tipo de trabalho comunitário, 

mas quando digo comunitário, digo comunitário no verdadeiro significado da 

questão, porque ouve-se muito “ah fazemos um projeto de intervenção cultural 

comunitária” e não é nada, não é? Duvido que isto aconteça. E mais do que isto, 

duvido que um gabinete que trabalha Rendimento Social de Inserção, como nós, 

cá e por todo o país, o faça. (Entrevista Parceiro 4) 

Ao mesmo tempo, promove novas visibilidades e novos olhares sobre o serviço 

por parte de representantes de instâncias institucionais e políticas. O sucesso dos 

projetos e o bom desempenho dos participantes, portanto, é considerado diretamente 

proporcional ao sucesso do serviço, que aumenta suas avaliações positivas e 

reconhecimento do trabalho feito.  

Foi uma coisa enorme. Foi uma coisa, digamos, soberba, num EP. E depois teve, 

não sei se sabe, ou se ouviu, aqui houve três espetáculos em três dias seguidos 

em que tiveram mais de 200 participantes [públicos] em cada dia. […] Foram 

convidados, pronto, desde o nosso diretor-geral até várias pessoas notáveis da 

sociedade. O presidente de Câmara, o presidente de junta, muita gente das 

autoridades oficiais superiores. Que compareceram e gostaram e estiveram 

presentes. É verdade que isso é mais marcante. Porque também vieram pessoas 

de fora, e que admiraram [os resultados]. Porque, às vezes, as pessoas têm uma 

ideia errada, se bem que, outrora, era assim, mas, hoje, as cadeias já são bastante 

abertas à sociedade civil. […] Chamo a todos no fim e acabo também por os 

sensibilizar, motivá-los, e, também, dar-lhes os parabéns e agradecer ao 

contributo que fizeram. Porque, no fundo, também, acaba por ser a imagem da 

cadeia que também se valoriza. É verdade, também, que quem sai mais 

valorizado são eles, mas também prestigia a instituição. (Entrevista Parceiro 13) 

A última macro categoria que surgiu acerca das implicações dos projetos da 

PELE nos parceiros, seus trabalhos e instituições pertencentes, remete pelas 

modificações organizativas que requerem aos serviços. Os técnicos, por vezes 

sobrecarregados, são chamados a participar e colaborar a diferentes níveis no 

desenvolvimento das atividades, conforme já visto na descrição do retículo 

interorganizacional e na apresentação das fragilidades do desenvolvimento de projetos 
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de formação e criação artística em parceria, sintetizadas na tabela 38. Esta questão, 

relacionada também com a carência de recursos humanos e financiamentos nos serviços 

sociais, adquiriu particular relevância no desenvolvimento dos projetos em EP. Pois, 

toda a movimentação de pessoas não livres está dependente de outras e modificar 

tempos e espaços de uma instituição total, com o fim de operacionalizar os projetos, 

requer muitas energias: 

Impactos no cotidiano, tiveram e muitos. Puramente. Eu não fiz essa avaliação 

local. Mas é assim. Claro que é mais trabalhoso. Claro que é mais trabalhosos 

para quem lá está dentro, não é? Vai uma entidade externa que vai trabalhar com 

um grupo de reclusos. Esses reclusos foram encaminhados para lá por alguém, 

foram selecionados. […] Modifica tudo. Agora, nós também não estamos lá para 

outra coisa. Portanto, tem sempre implicação na dinâmica. Por vezes, há dias 

que eu admito que seja muito complicado, lá está, pelos tais constrangimentos. 

[…] Portanto, é preciso não esquecer que este tipo de projeto intervêm com o 

grupo de pessoas, um grupo de pessoas que não está livre e toda a movimentação 

daquelas pessoas está dependente de outras. (Entrevista Parceira 10) 

Porque, repara. Numa cadeia em que as pessoas devem estar confinadas, naquele 

determinado espaço, é normal que assim seja. O que não é normal é vir aqui para 

fazer um espetáculo. O que não é normal é trazer para aqui pessoas do exterior, 

nem sabemos quem são, trazê-las para aqui e pô-las aqui. […] Mas, depois, 

acabam por ver com naturalidade essas coisas, porque, de facto, o espaço, é um 

espaço que é propício para este tipo de espetáculos. […] Há guardas nas torres 

há gente a vigiar. Isto para lhe dizer o que? Para lhe dizer que são regras novas 

que as pessoas não estão habituadas e que lhes causa aqui alguma custa de 

interiorizar esse tipo de abertura, digamos assim. Isto é uma abertura que numa 

cadeia se pensa que não pode acontecer. Porque, num espaço onde a segurança é 

o principal papel, não podemos por nada daquilo, os presos à volta da cadeia, 

fazer o espetáculo aqui em baixo. Mas foi aquilo que se fez. E penso que, no 

fundo, depois, toda a gente se acaba por adaptar a ideia. (Entrevista Parceiro 13) 

Conforme este último relato, porém, a modificação de tempos e espaços dos EP 

que a implementação destes projetos comporta, pode ser vista como positiva também, 

trazendo inovações e novas fórmulas coerentes e viáveis de gerir o serviço, confirmando 

os pontos de força do desenvolvimento de projetos de formação e criação artística em 

parceria com intervenções sociais, apontados no quinto capítulo e sintetizados na tabela 

37. 
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Considerações finais 

Neste trabalho foi apresentada uma análise multidimensional de um estudo de 

caso que se concretizou na investigação da associação portuense Pele_Espaço de 

Contacto Social e Cultural. A partir deste caso específico, analisaram-se as 

peculiaridades de projetos que associam práticas artísticas às intervenções sociais, tendo 

em consideração as modalidades de implementação, os impactos e os desafios que 

acompanham estas ações. 

No presente relatório procurou-se articular a complexidade do objeto em análise 

com as reflexões e a revisão da literatura, respeitando o andamento do trabalho 

abdutivo. Ao longo deste escrito, o processo metodológico, inserido numa estratégia 

predominantemente qualitativa, ocupou um espaço central, atribuindo-se uma atenção 

acrescida à sua explicitação, à apresentação das escolhas metodológicas tomadas e das 

técnicas selecionadas e à disponibilização do material criado e utilizado na recolha dos 

dados. Neste sentido, esta investigação levantou questões acerca da relação do 

sociólogo com os contextos específicos empiricamente observados e acerca da 

pertinência das técnicas utilizadas. Sublinhou-se a importância de associar às análises 

discursivas e documentais um acompanhamento continuado de observação etnográfica 

para entender as dinâmicas culturais e de sociabilidade.  

Ao longo dos espaços reflexivos e dos debates que acompanharam este trabalho 

foram levantadas questões sobre a importância estratégica de implementar e investigar 

sociologicamente políticas culturais integradas com as políticas sociais e educativas. 

Uma resposta, neste sentido, foi encontrada inicialmente na comunicação da Comissão 

das Comunidades Europeias (CCE, 2009) ao Conselho e ao Parlamento Europeu com o 

título “O PIB e mais além: medir o progresso num mundo em mudança” e, também, na 

sucessiva resolução sobre o tema, promulgada pelo Parlamento Europeu (2011).  

A comunicação e a resolução da União Europeia destacaram a dificuldade de 

medir a sustentabilidade ambiental, a eficiência dos recursos, a inclusão social e o 

progresso social em geral a partir de uma abordagem economicista. Além disto, 

sublinharam a importância de determinar a qualidade de vida das sociedades e a 
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necessidade de criar medidas que possibilitem compreender os níveis de bem-estar de 

um país, que não se encontram contempladas pelos indicadores económicos fornecidos 

no PIB. 

Acrescentaram-se a estas reflexões as experiências de estudo e de trabalho 

pessoais da investigadora, que apontaram pela possível eficácia de ações socioculturais 

integradas na melhoria da vida das pessoas e das sociedades e pela necessidade de 

efetuar uma investigação que contemplasse as dinâmicas atuais e que reatualizasse o 

tema das práticas artísticas e teatrais em prol de uma comunidade. 

A partir de uma abordagem crítica, promoveu-se uma reflexão teoricamente e 

empiricamente fundamentada, que não alimentasse perspetivas demasiado otimistas ou 

pouco contextualizadas. Deste modo, não se pretendeu sustentar uma conceção 

neoliberal da intervenção comunitária ou uma sobreavaliação dos projetos enquanto 

transformadores da qualidade de vida das pessoas ou como respostas satisfatórias e 

completas às desigualdades e injustiças sociais. Neste sentido, torna-se pertinente 

afirmar a importância de se efetuar ações coordenadas, que contemplem equipas 

multidisciplinares e a co-participação de múltiplos órgãos e agentes, públicos e 

privados. 

Foi tido em consideração as possíveis descaracterizações da arte social e a 

possível apropriação instrumental, interna e/ou externa, dessas metodologias, despindo-

as dos seus próprios fundamentos éticos, estéticos e políticos. E, também, o fato destas 

práticas poderem conduzir à criação de relações verticais com as comunidades, 

traduzindo-se em paternalismo e inferiorização, ou ao que se designa por uma 

intervenção top-down, numa lógica política e de mercado, mais do que numa lógica  

comunitária. 

Neste sentido, reforçou-se a importância de análises intensivas, integradas, 

prolongadas e aproximadas para a compreensão dos mecanismos e das dinâmicas que 

norteiam este tipo de produção cultural. No caso em análise, concretizou-se na presença 

prolongada do investigador no terreno e, consequentemente, no contato direto e na 

interação com o contexto social estudado e com as pessoas observadas. 
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Tendo em conta as questões aqui levantadas, procurou-se manter uma 

abordagem crítica, realizada não só a partir da triangulação de diferentes técnicas, nas 

fases de observação e de recolha, mas também, nas fases mais analíticas e de escrita do 

presente texto. Assim, respondendo a pressupostos científicos, éticos e de transparência, 

explicitaram-se de forma pormenorizada as tomadas de decisão e os procedimentos 

metodológicos. Além disso, respeitaram-se os discursos dos intervenientes dando-se 

espaço às falas diretas dos entrevistados, com uma maior atenção aos atores 

participantes, reconhecendo-se as assimetrias entre as posições sociais dos diferentes 

atores sociais.  

Relativamente à dimensão organizacional e social das práticas (artísticas e 

teatrais), o modelo analítico do estudo de caso permitiu uma análise do contexto social, 

a partir de diferentes níveis de análise (associativo, individual, relacional, territorial e 

discursivo dos atores envolvidos), promovendo  a compreensão do fenómeno da 

intervenção artística e da inclusão social de uma forma integrada. 

As descrições efetuadas acerca da estrutura, da cultura organizativa e da 

trajetória da associação convergem para uma análise interna da PELE. Esta associação, 

sem fins lucrativos e de caráter social e cultural, foi constituída formalmente no Porto 

em setembro de 2007 pela iniciativa de três sócios fundadores. A associação 

implementa projetos artísticos, predominante de linguagem teatral, e atua em áreas 

socioeducativas, artísticas e de formação. Não foi identificada uma linha política 

específica assumida, no entanto, destacaram-se palavras-chave que evidenciam a linha 

de trabalho da associação: o diálogo; a criação coletiva; o posicionamento dos 

indivíduos e das comunidades no centro da criação; a potencialização dos processos de 

“empoderamento”; a criação artística como uma alavanca para o desenvolvimento 

comunitário; o equilíbrio entre ética, estética e eficácia; e a participação.  

A estrutura formal da PELE concretiza-se num vértice estratégico, composto por 

três órgãos formais, cada um constituído por 3 elementos, nomeadamente: a Assembleia 

Geral, a Direção da Associação e o Conselho Fiscal. Esse vértice estratégico passou por 

algumas modificações no que diz respeito aos seus elementos e conseguiu adaptar-se 
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por meio da reformulação interna que se concretizou na manutenção de seus três órgãos 

formais.  

Os fundadores da associação podem ser ainda considerados  como 

estrategicamente fundamentais para a determinação da cultura organizativa e para a 

implementação e gestão das atividades de acordo com a missão da associação. Mantêm-

se como um ponto de referência nas escolhas das linhas de ação, na manutenção e 

alcance da missão associativa e na estandardização das ações e dos resultados. Contudo, 

a integração formal e informal de novos membros fez com que a estrutura da associação 

adquirisse uma dimensão superior à incial. 

Ao longo dos seus primeiros 10 anos de atividade, a associação implementou 54 

projetos artísticos em contextos de exclusão e vulnerabilidade social, privilegiando 

linguagens teatrais, integrando-as com outras linguagens artísticas como a dança e a 

música. De uma forma geral, verificou-se a coexistência de múltiplos projetos que 

acompanharam a história da associação. São projetos diferentes pela sua duração, 

tipologia, linguagens artísticas, caraterísticas das populações envolvidas e territórios 

abrangidos. Nestes projetos, destacam-se experiências de teatro comunitário, teatro do 

oprimido (teatro fórum), teatro com surdos, teatro em EP, mas também instalações, 

performances, espetáculos para a infância, workshops, festivais internacionais e 

momentos de reflexão teórica. 

Considerando a relativa autonomia de cada projeto, identificaram-se dois níveis 

de organização estratégica: macro e micro. Em relação ao centro operacional, de 

tecnoestrutura e de logística, apresentaram-se peculiaridades e alguns graus de 

autonomia no seio de cada projeto (micro), porém, manteve-se um diálogo constante 

com o vértice estratégico (macro), sugerindo a capacidade de supervisão direta de todas 

as partes da organização deste último. As atividades foram coordenadas por meio de 

reuniões e pela presença dos fundadores nas equipas específicas.  

Esses projetos, foram centrais para analisar o andamento das ações 

implementadas pela PELE. Em consonância com a perspetiva dos fundadores da 

associação, foi possível verificar que existe uma visão estratégica que atravessa os 
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projetos de forma transversal, de acordo com a missão e os objetivos. Uma visão 

estratégica uniformizada, como já dito, pela harmonização interna à direção e pela 

supervisão desta última dos processos organizativos. 

Os dados recolhidos apontaram, portanto, para uma estrutura de pequena 

dimensão, com um vértice estratégico constituído por um número reduzido de pessoas 

que coordenam e supervisionam diretamente todos os órgãos operativos, não existindo 

uma estrutura hierárquica complexa. Estas caraterísticas favorecem elevados níveis de 

flexibilidade e capacidade de adaptação da organização em função dos outputs e do 

ambiente.  

Por outro lado, o enquadramento e a implementação das atividades por projetos 

e a sua capacidade financeira, são com frequência associados a organizações mais 

instáveis e vulneráveis. De fato, a questão da vulnerabilidade da estrutura e, 

consequentemente, das pessoas nela mais ativas, foi uma temática que surgiu ao longo 

desta investigação. Esta vulnerabilidade reflete-se nos percursos profissionais e no 

salário dos fundadores e também nos projetos implementados. 

Quando se olha para a trajetória da associação, registam-se algumas 

modificações a nível da estrutura e identificam-se diversos momentos de maior ou 

menor estabilidade, de maior ou menor atividade, e com diferentes graus de 

consolidação e de reconhecimento artístico e social. De forma geral, sublinha-se o 

aumento ao longo dos anos da visibilidade da PELE, a nível nacional e internacional, 

passando pelo reconhecimento artístico, social e académico do seu trabalho e dos seus 

integrantes. O crescimento associativo e a maior visibilidade adquirida não se tornaram 

necessariamente num sinónimo de maior estabilidade, o que levanta questões, movidas 

também pelos próprios fundadores, acerca da delicadeza do equilíbrio em que estes 

tipos de projetos assentam e o “perigo da institucionalização”. 

Alguns fatores parecem sugerir uma possível complexificação futura da estrutura 

organizacional da PELE, que iria constituir uma adhocracia, nomeadamente: o 

crescimento observado ao longo da primeira década; o envolvimento de especialistas 

altamente treinados e qualificados, que colaboram em vários níveis na estrutura da 
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PELE; e a sua organização por projetos, que incentiva a distribuição das 

responsabilidades e do poder. Contudo, ainda é difícil prever o seu crescimento devido à 

centralidade de suas vulnerabilidades.  

No que diz respeito aos territórios, salienta-se a circulação dos projetos em 

espaços públicos (parques, praças, entre outros), em escolas ou outras instituições 

públicas (EP, Juntas de Freguesias, universidades, serviços de ação social), em teatros e 

noutros espaços culturais oficiais (Fundação Serralves, Casa da Música), bem como nas 

sedes de associações do território, entre as quais a da própria PELE. A distribuição 

territorial concentrou-se no concelho do Porto e na sua área metropolitana, exceto 5 

projetos, dos 54 identificados, que foram implementados e apresentados exclusivamente 

noutras cidades do país. 

Desde o primeiro contato com o objeto empírico, observou-se a importância dos 

parceiros territoriais numa lógica de apoio logístico nos momentos antes, durante e após 

a realização dos projetos, que foi confirmado e aprofundado ao longo da investigação. 

Foram muitas as associações e serviços com as quais a PELE construiu parcerias, 

demonstrando diferentes graus de aproximação, formalidade e continuidade. Em cada 

território e em cada contexto, a PELE trabalhou com várias instituições, dando origem a 

uma rede composta por diferentes relações de colaboração, algumas mais aprofundadas 

e douradoras do que outras. Num primeiro momento, o diálogo interorganizacional da 

PELE foi realizado principalmente com estruturas sociais do território. Só num 

momento posterior, este diálogo foi realizado e aprofundado com estruturas artísticas. 

Estas parcerias objetivaram a operacionalização do trabalho no território, mas também a 

reflexão e validação das ações implementadas. 

Numa perspetiva de retículo interorganizacional, foi identificada a existência de 

colaborações decorrentes de interesses mútuos, que atravessaram a trajetória da PELE e 

a realização dos projetos. A rede criada foi o resultado de uma estratégia 

interinstitucional necessária, que delineou as próprias caraterísticas das ações da PELE. 

Esta rede, permitiu a combinação de objetivos sociais e artísticos, que puderam ser 

respondidos de forma integrada e inovadora, através da parceria e colaboração entre 

instituições que têm objetivos e missões diversos. 
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Nalguns casos, as parcerias realizadas previam uma coparticipação financeira, 

enquanto noutros casos, a PELE propunha o projeto e angariava os fundos, concorrendo 

a editais nacionais e internacionais. Os financiamentos dos projetos determinaram em 

grande parte as relações de parceria, a sua frequência e intensidade. No entanto, a 

relação de confiança desenvolvida durante o trabalho de colaboração foi o que 

proporcionou a continuação das parcerias no tempo. Foi observado que as relações 

interinstitucionais continuaram para além dos projetos, que são temporalmente 

delimitados, e concorreram a criar colaborações que se repetiram no decorrer dos anos e 

que, em certos casos, extravasaram as formalizações. 

As práticas artísticas envolveram múltiplas competências e múltiplas tarefas 

pelas diferentes instituições e figuras profissionais envolvidas nos projetos. A PELE 

assume uma responsabilidade prática de organização e desenvolvimento dos projetos 

artísticos e teatrais. Afunilando para a descrição do andamento operativo destas 

parcerias, portanto, notou-se que a PELE possui um papel de responsabilidade para a 

definição das atividades práticas e para a dinamização das sessões de trabalho artístico e 

que os serviços parceiros ocupam principalmente uma posição de retaguarda, 

acompanhando o projeto, ajudando com a mediação com escolas, EP e outras realidades 

dos territórios. Os parceiros podem ser considerados uma retaguarda para a ajuda 

logística ao proporcionar um ambiente favorável ao desenvolvimento dos projetos, ao 

mediar os contactos entre âmbitos institucionais diferentes e ao encontrar participantes. 

No caso específico dos EP, foi realçada pelos parceiros a importância de existir uma 

figura interna que garanta a conciliação das atividades com a estrutura, ajudando o 

diálogo acerca de necessidades muito diversas e amenizando os obstáculos que se 

podem encontrar.  

Portanto, numa lógica de inclusão e de intervenção social, parece pertinente 

afirmar que, ao longo da década analisada, a PELE não pôde prescindir dos seus 

parceiros. Ao mesmo tempo, os parceiros podem e devem proporcionar um trabalho 

mais global e prolongado no tempo para com as pessoas, onde os projetos da PELE 

podem tornar-se num auxílio interessante.  
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Destacam-se como principais vantagens destas parcerias o seguinte: 1) as 

especificidades das metodologias artísticas, que contribuem com o trabalho social ao 

aumentar a motivação nas pessoas, ao proporcionar experiências novas e ao trabalhar 

competências de forma mais adequada às caraterísticas dos destinatários das 

intervenções; 2) as relações de confiança entre as instituições; 3) as qualidades 

específicas da PELE, que remetem para as qualidades [estéticas] dos produtos artísticos, 

das técnicas implementadas e das qualidades pessoais dos formadores; 4) o trabalhar em 

parceria para todas as instituições envolvidas, que juntam forças e experimentam novos 

desafios; 5) a melhoria e o fortalecimento da relação da instituição com o território, 

proporcionando novas colaborações e maior visibilidade da instituição perante a 

comunidade; 6) e ainda o possibilitar da continuidade das intervenções. 

Por outro lado, destacam-se como os principais pontos críticos o seguinte: 1) as 

especificidades das metodologias artísticas, que com suas peculiaridades não são 

facilmente adaptáveis para “todas” as pessoas, possuindo limites na mudança das 

situações de vida, e que não são facilmente avaliáveis, remetendo para dificuldades em 

medir [quantitativamente] os seus impactos; 2) as diferenças de timings, recursos e 

objetivos institucionais, associadas a dificuldades de comunicação interinstitucional e 

ao difícil equilíbrio entre trabalho social e produção cultural; 3) a existência de recursos 

económicos e humanos limitados; 4) e, por fim, os constrangimentos que certas 

parcerias trazem. 

Segundo os objetivos da investigação, dedicou-se particular atenção ao estudo 

dos participantes das atividades. Foi realizada uma apresentação sociodemográfica, 

socioeconómica e socioprofissional dos participantes do MAPA, projeto 

estrategicamente central pelas suas peculiaridades no percurso da investigação e na 

trajetória da associação analisada. Verificou-se que os participantes do projeto MAPA 

eram, na sua maioria, pessoas com poucas experiências teatrais, quer como atores, quer 

como espetadores, respondendo à prerrogativa da PELE de privilegiar o trabalho com 

pessoas que normalmente não acedem a este tipo de experiência.  

A novidade e o interesse para experimentar algo que se desconhecia de antemão 

e as relações interpessoais com pessoas novas ou já conhecidas foram elementos que 
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estimularam o interesse inicial das pessoas perante as propostas teatrais da PELE. As 

pessoas obtiveram conhecimento acerca da associação e das suas atividades através de 

amigos, familiares, outras associações e serviços sociais dos territórios. Neste sentido, 

destaca-se a importância do trabalho territorial proporcionado pelas parcerias ao 

divulgarem a associação e as atividades, e as dimensões ainda reduzidas da associação. 

Foi observada também uma certa variabilidade na fidelização dos participantes 

com a associação, que pôde ser notado pela permanência das pessoas nas atividades ao 

longo dos anos. Analisou-se como o projeto teatral MAPA integrou indivíduos advindos 

de projetos anteriores da PELE, efetuados junto a grupos populacionais diferentes, com 

componentes de outros grupos e associações pré-existentes. Foi realizada, portanto, uma 

caraterização dos grupos envolvidos e uma análise das relações intergrupais dos seus 

participantes.  

O interesse em apresentar as dinâmicas de interação observáveis partiu também 

do pressuposto de que o trabalho teatral desenvolvido pela PELE promove o contato 

interpessoal de grupos heterogéneos. Tal questão remete aos impactos relacionados com 

os usos sociais e políticos das artes. 

De forma geral, observou-se a existência de múltiplos grupos com experiências 

artísticas diferentes, que interagiram e que seguiram, mesmo com modalidades e 

intensidades diferentes, um objetivo comum: a criação coletiva e a apresentação pública 

de um espetáculo teatral. Encontraram-se representados grupos sociais diferentes sob 

múltiplas caraterísticas, conforme apontaram os indicadores trazidos, sublinhando-se, 

porém, como as populações que não costumam ter acesso às práticas artísticas, quer 

como públicos/audiência, quer como participantes, estiveram no centro das ações da 

associação. 

Através do processo de criação artística coletiva, portanto, foi observado o 

desenvolvimento de um trabalho de grupo(s), que formou uma comunidade de prática 

teatral e impulsionou relações inter e intragrupais, sendo estas mais fortes em certos 

grupos do que noutros. A experiência teatral e artística foi identificada como laço, como 
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comunidade de prática compartilhada, como ponto em comum entre pessoas com, a 

priori, poucas coisas em comum.  

A experiência teatral, objetivo partilhado que exigiu também a colaboração e o 

suporte entre os participantes, pareceu adquirir uma importância simbólica e relacional, 

promovendo a partilha de experiências culturais, participativas e afetivas que 

atravessam diversas esferas da vida das pessoas. Neste quadro, a PELE pareceu 

representar uma referência artística para as pessoas e a participação nos projetos da 

associação foi identificada como a característica comum nos trajetos das pessoas 

envolvidas. 

Quanto ao trabalho implementado pela PELE e as suas repercussões, procurou-

se responder aos objetivos da investigação que diziam respeito a compreender se e de 

que formas as ações de caráter cultural e artístico contrastam situações de 

discriminação, segregação e exclusão social. Como, também, analisar se e como as 

ações tornam-se redes de apoio, de pertença social, de solidariedade e de inclusão para 

os participantes e para a comunidade. 

A partir da análise horizontal das entrevistas, procurou-se compreender as 

representações sociais dos atores sobre as dinâmicas artísticas integradas num quadro de 

inclusão social. Relativamente às especificidades das atividades artísticas associadas a 

intervenções sociais, foram criadas categorias acerca de 4 grandes dimensões 

identificadas, nomeadamente: 1) os seus impactos nos participantes a nível individual; 

2) os seus impactos nos participantes a nível relacional, de grupo; 3) os seus impactos 

na comunidade e nos territórios; 4) e, por último, os seus impactos nos parceiros e nas 

instituições a que pertencem.  

A partir do material recolhido nas entrevistas, encontraram-se categorias que 

evidenciaram de que formas o trabalho da PELE teve repercussões nas pessoas que 

participaram das atividades teatrais realizadas. Múltiplas dimensões foram tidas em 

consideração já na formulação dos guiões das entrevistas e atravessaram 

transversalmente os depoimentos recolhidos, tais como: a dimensão artística 

(competências de criatividade/ expressividade/ produção); a dimensão cultural 
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(formação/ conhecimento/ desenvolvimento pessoal/ reflexividade/ pensamento crítico);  

a dimensão social (relacional/ trabalho de grupo); a dimensão simbólica (auto-estima/ 

confiança/ reconhecimento social); e a dimensão económica. 

De uma forma resumida, a nível intrapessoal, surgiram categorias que realçam: 

1) o desenvolvimento de atividades novas e pouco usuais; 2) o acesso a espaços 

inusitados; 3) a melhoria do quadro psicológico intrapessoal, do “bem-estar” subjetivo; 

4) a aquisição de novos conhecimentos e competências; 5) o incremento da politização e 

humanização; 6) o aumento da visibilidade, o reconhecimento social e a 

(auto)valorização da pessoa; 7) as transposições das competências adquiridas nas 

práticas artísticas para a vida quotidiana; 8) a [não]melhoria da qualidade de vida a nível 

material; 9) e, por fim, a melhoria da qualidade de vida em geral.  

Estas categorias, feitas a partir do ponto de vista dos participantes (visão 

interna), foram associadas às categorias que surgiram a partir dos discursos dos 

fundadores da PELE e dos parceiros (visão externa), e que remeteram para: 1) o efetuar 

novas atividades (saudáveis); 2) a criação de espaços de liberdade; 3) a melhoria do 

quadro psicológico; 4) a aquisição de novas competências pessoais; 5) o incremento da 

visibilidade; 6) o incremento da politização; 7) a [não]melhoria do quadro 

socioeconómico das pessoas; 8) a melhoria da qualidade de vida. 

Assim, foram encontrados, portanto, diversos pontos de contato entre as duas 

visões: interna (dos participantes) e externa (dos fundadores da associação e parceiros). 

De uma forma geral, ao cruzar e analisar as várias categorias, foi possível verificar 

como os projetos proporcionaram o acesso a atividades e a espaços pouco usuais e 

comummente inacessíveis aos participantes, o que proporcionou novas liberdades 

expressivas e físicas, colocando a tónica na abertura de oportunidades e experiências 

para os que costumam estar confinados delas. Foi observada uma concordância quase 

unânime no facto dos projetos não melhorarem a qualidade de vida dos seus 

participantes a nível material e como este, porém, não pode ser considerado um objetivo 

dos mesmos.  
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As contingências e as condições de vida das pessoas, portanto, permanecem, e as 

situações estruturais não mudam, mas os projetos trazem, de forma geral, melhorias nas 

qualidades de vida. Os entrevistados apontaram como os projetos artísticos associados a 

intervenções sociais podem melhorar e, conforme relatos de pessoas diretamente 

envolvidas, melhoraram, a qualidade de vida dos participantes em múltiplos aspetos.  

Foi associada à arte um papel formativo para o indivíduo, tornando-se uma mais-

valia nos projetos sociais no que toca à esfera das emoções e do sensível, 

nomeadamente ao melhorar o bem-estar pessoal e psicológico, incrementando em 

diversos casos a participação e consciência política dos participantes e promovendo o 

surgir e desvendar de competências que, em certos casos, foram transpostas das 

atividades para as dinâmicas quotidianas dos participantes.  

As qualidades do trabalho realizado foram reconhecidas e valorizadas não só 

pelos próprios participantes a partir de seus percursos, mas também pelos educadores, 

assistentes sociais, psicólogos e guardas prisionais, que puderam observar melhorias nas 

pessoas e reconhecer seus trabalhos. Os projetos artísticos, neste sentido, 

proporcionaram novas visibilidades e (re)conhecimento social aos participantes que 

“subiram ao palco”. 

A nível interpessoal, remeteu-se também para as especificidades que um 

trabalho de grupo comporta, promovendo uma interação que visa a colaboração e a 

partilha de objetivos comuns, próprio das comunidades de prática. Os projetos de 

criação artística promovem a criação de objetivos comuns que levam grupos 

(heterogéneos) a trabalhar juntos.  

De modo específico, a partir da análise dos discursos dos participantes 

entrevistados (visão interna), surgiram categorias que evidenciaram: 1) o incremento e a 

melhoria das relações interpessoais, afetivas, de cumplicidade e de partilha com pessoas 

inusitadas, mesmo tendo diferentes graus de aproximação nos diferentes grupos, dentro 

de um grupo e nos diferentes grupos, e com pessoas particulares; 2) as complexidades 

das relações associadas ao trabalho com grupos heterogéneos (com vulnerabilidades 

sociais) ou promovidas em contextos de instituição total e procedentes de atividades 
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temporárias; 3) a criação de uma comunidade de prática (teatral); 4) o incremento da 

solidariedade, ligada principalmente aos objetivos e ao decorrer dos projetos; 5) o 

incremento da tolerância com o outro.  

Paralelamente, as categorias que surgiram da visão externa, isto é, dos discursos 

dos fundadores da PELE e dos seus parceiros acerca das mudanças interpessoais que os 

projetos impulsionaram em seus participantes, foram as seguintes: 1) as dificuldades do 

trabalho de grupo; 2) o teatro como facilitador para a criação de grupos (de trabalho) 

heterogéneos; 3) o estreitamento de novos laços sociais; 4) a criação de relações não 

oportunistas e de solidariedade; 5) a promoção do encontro com outros inusitados; 6) as 

relações prosseguem para além dos ensaios. 

Quando se cruzam os múltiplos pontos de vista, mesmo mantendo-se 

peculiaridades específicas em relação aos tipos de entrevistados, verificam-se, também, 

neste caso, uma certa continuidade nas respostas. De uma forma geral, a ideia de que os 

projetos artísticos implementados pela PELE constituem experiências que estimulam a 

interação, indo na direção contrária às dinâmicas individualizantes da sociedade, foi um 

tópico importante que foi colocado. Foi abordado também como as especificidades das 

metodologias artísticas permitem trabalhar temáticas complexas de forma mais lúdica, 

apelativa e interessante, envolvendo novos participantes e possibilitando a interação 

entre estratos sociais diferentes. 

O aspeto relacional foi apontado como central. Os projetos artísticos e teatrais 

mostraram-se como esferas espácio-temporais em que foi possível entreter relações 

pouco usuais, através de atividades mais lúdicas e extravagantes que puderam 

proporcionar maiores aberturas e aproximação. Essa aproximação com outros inusitados 

que foi interpretada como uma via de mão dupla. Não só envolveu os participantes e as 

relações entre si, mas atingiu também as relações interpessoais entre diferentes perfis, 

sociais e profissionais, que colaboraram e se confrontaram com “o outro”. Permitiu o 

conhecimento e a aprendizagem recíproca, consoante as atitudes de abertura de cada 

um. 
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Acerca dos participantes, foi abordado como as dinâmicas interpessoais 

decorrentes dos projetos permitiram contrariar situações de isolamento e solidão, como, 

também, impulsionaram a criação de redes de apoio e de solidariedade entre os 

integrantes dos grupos. Mesmo não podendo ser consideradas necessariamente 

frequentes, personalizadas ou particularmente aprofundadas com todos os componentes, 

criaram-se relações afetivas, que tiveram maior expressão entre os grupos 

territorialmente próximos e que, em diversos casos apresentados, mantiveram-se no 

tempo. O ter desenvolvido os projetos, o terem-se reunidos e trabalhado com 

regularidade para o alcance de um objetivo comum, que teve sua maior concretização 

com a apresentação ao público, fez com que se criasse nos participantes um sentimento 

forte de pertença a um grupo. 

Foi sublinhado existirem posturas solidárias a diferentes níveis, dentro e fora do 

espaço cénico, que concretizaram-se em atitudes de apoio afetivo, de escuta e 

compreensão. Existiram também ajudas mais concretas entre os integrantes dos projetos 

que, em certos casos, conseguiram solucionar e/ou amenizar problemas pessoais, 

principalmente relacionados com a esfera afetiva e do bem-estar psíquico. 

Ainda acerca deste aspeto, foi sublinhada uma maior aproximação, interligação 

e, consequentemente, solidariedade, internamente a grupos específicos, com históricos 

mais prolongados no tempo. A maioria destas atitudes verificadas estavam associadas 

principalmente com às práticas artísticas partilhadas. O próprio objetivo comum 

proporcionou a criação de relações mais colaborativas, solidárias, compreensivas e de 

incentivo recíproco. 

Os projetos artísticos, os ensaios e as apresentações foram, portanto,  

identificados como a grande motivação para as pessoas estarem reunidas. Contribuiram 

para que os participantes se identificassem com o grupo teatral e promoveram a 

existência de interesses, de objetivos e de responsabilidades compartilhadas, indo, 

assim, a constituir uma comunidade de prática. 

O trabalho de grupo e as suas complexidades exigiram dos participantes também 

posturas colaborativas, de maior escuta e tolerância para com o outro. O ter de colaborar 
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para um objetivo comum com pessoas muito diferentes do próprio referencial de cada 

participante, demonstrou-se como desafio importante que necessitou competências de 

mediação e liderança por parte dos dinamizadores, bem como exigiu o aumento da 

tolerância mútua entre os participantes. Contudo, foram salientadas as dificuldades 

relacionais que os desafios de integração, colaboração e partilha levantaram, tendo estas 

sido amplificadas pelas diversidades pessoais e heterogeneidade presente nos grupos. 

Esta diversidade e heterogeneidade, em certos casos, contribuiu para uma maior 

complexidade de situações sociais que se repercutiu em dificuldades na realização do 

trabalho de grupo. 

No que concerne ao estudo de caso em análise, é pertinente afirmar que os 

participantes dos projetos da PELE, partindo das suas diferentes trajetórias pessoais, 

partilharam uma experiência comum que proporcionou novas socializações, por vezes 

inéditas, novas aprendizagens e novos possíveis esquemas de ação. Do mesmo modo, 

pela natureza específica do trabalho teatral e pelos espaços de experimentação pessoal 

que proporcionou, a experiência na PELE pode ser associada a um momento de crise 

em que se engatilham esforços autorreflexivos, isto é: situações novas em que o ator 

social é estimulado pelas novas aprendizagens e em que mobiliza esquemas 

incorporados em relação ao contexto/situação, concretizando a abertura do passado 

incorporado no presente. 

A partir da análise das entrevistas foram identificadas 5 categorias que 

auxiliaram na compreensão dos impactos do trabalho da PELE nas comunidades e nos 

territórios em que foram desenvolvidos os projetos durante os primeiros 10 anos de 

atividades contemplados neste estudo. De uma forma geral, surgiram categorias 

relacionadas com: 1) a contribuição direta da PELE para “a chegada” do TC e do TO 

nos territórios, tornando estas práticas conhecidas e reconhecidas; 2) a visibilidade 

(parcial) que os territórios adquiriram ao serem retratados nas peças, procurando 

alternativas aos discursos hegemónicos e externos (da TV, jornais) que os descrevem; 3) 

o incremento da educação e da politização das pessoas, que integraram os projetos e, 

consequentemente, a melhoria dos territórios; 4) a dinamização de territórios periféricos 
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que não costumam sediar este tipo de eventos; 5) e a criação de grupos teatrais locais 

relativamente autónomos.  

Dinâmicas que, portanto, foram fomentadas pelos trabalhos individuais e de 

grupo junto aos participantes dos projetos e que puderam ser contempladas como causas 

indiretas das práticas artísticas. A partir de esferas individuais e de pequenos grupos,  

repercutiram-se também a nível meso, nas comunidades e nos territórios. 

Por fim, a partir da análise das entrevistas realizadas com os parceiros foram 

identificadas categorias relacionadas com as mudanças impulsionadas pela colaboração 

com a PELE. Em relação aos próprios serviços e aos profissionais que neles 

trabalhavam, as categorias detectadas podem ser agrupadas em 4 macro-categorias, 

nomeadamente: 1) a metodologia ajuda no alcance dos objetivos do serviço, porém, 

introduz novos desafios; 2) os projetos impulsionam os intercâmbios interdisciplinares e 

interinstitucionais; 3) o trabalho do serviço adquire nova visibilidade e valorização; 4) a 

organização de tempos e espaços dos serviços está sujeita a modificações. 

Foi evidenciado, portanto, como as práticas artísticas e teatrais podem ser fortes 

aliadas para o alcance de resultados positivos dos serviços sociais e das intervenções 

sociais. Observou-se como as metodologias artísticas conseguem trabalhar com eficácia 

nas esferas em que os trabalhos sociais têm mais dificuldades, que vão desde a 

motivação à participação até a promoção de relações de confiança pessoa-serviço. Foi 

referido como os projetos podem ajudar a trabalhar dimensões complexas e delicadas, 

competências sociais e pessoais, que exigiriam esforços muito maiores e não 

necessariamente resultados melhores do que as metodologias mais frontais e clássicas. 

Conforme evidenciado pelos próprios técnicos, as práticas artísticas e os projetos 

da PELE trouxeram dinâmicas positivas que facilitaram o seu trabalho com as pessoas. 

Além disto, foi referido como a colaboração interinstitucional nos projetos 

proporcionou o conhecimento e a observação de outros modos de trabalhar, que 

propuseram novas ferramentas e estímulos para os técnicos.  

Por outro lado, foram levantados alguns desafios, tendo que gerir o equilíbrio 

entre profissionalismo e informalidade e solicitando novos esforços aos parceiros 
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envolvidos. Os técnicos, por vezes sobrecarregados com o trabalho, foram chamados a 

participar e a colaborar em diferentes níveis para o desenvolvimento das atividades, 

acrescentando novas tarefas e responsabilidades associadas aos projetos artísticos. De 

uma forma geral, porém, as categorias que surgiram sublinharam a importância e a 

mais-valia do trabalho constituído por equipas multidisciplinares e interinstitucionais, o 

que implica integrar metodologias de trabalho diferentes. 

No caso específico dos EP, o mais extremo e delicado entre os contextos 

estudados, as práticas artísticas e culturais podem sugerir também uma transformação 

criativa das práticas de reclusão dos excluídos, já sugerida por Michel Foucault (2000). 

Neste sentido, foi prestada uma atenção acrescida aos pontos de vista dos participantes, 

estando ciente dos planos assimétricos em que os diversos atores se encontram e 

promovendo o surgir de versões não oficiais, mesmo tendo a consciência das influências 

estruturais que possam fazer prevalecer nos discursos hegemónicos também entre as 

populações mais excluídas.  

Ao longo da investigação contsruiu-se e utilizou-se um modelo analítico 

desenvolvido no diálogo constante entre a componente teórica e empírica com o 

objetivo de abarcar multidimensionalmente os quadros teóricos de referência e o objeto 

empírico. Devido à complexidade e abrangência do referencial teórico, assim como o 

cuidado com o método e a reflexividade abdutiva subjacente, considera-se a 

possibilidade de se “adaptar” o modelo apresentado para outros contextos e casos cujos 

objetivos sejam semelhantes aos que orientaram este trabalho. Considera-se este estudo 

como um exemplo de monitorização e validação de intervenções integradas público-

privado e de multilinguagens, que se colocam como possíveis respostas aos desafios das 

sociedades contemporâneas. 

Por outras palavras, considera-se que o modelo construído e adotado nesta 

investigação pode servir como elemento norteador para outras análises que tenham 

objetivos semelhantes, após a realização de ajustes que outros casos específicos poderão 

exigir.  



 

378 

A reflexão acerca do presente trabalho sugeriu novas dimensões de análise a 

explorar noutros trabalhos e contextos. De acordo com os resultados da fase 

exploratória, expostos no primeiro capítulo, o contexto apresenta diversas experiências 

territoriais, inseridas em redes multi-institucionais e enquadradas em ações 

programáticas, que se encaixam nas diretrizes comunitárias. A realização de um 

trabalho de equipa multidisciplinar e de investigação indutiva que permita a criação de 

um observatório, que envolvesse a acadameia e, também, os diferentes serviços e 

associações, numa lógica multidimensional e holística, poderia desvendar mais 

questões, aspetos e instâncias que um estudo de caso como o que foi aqui apresentado 

não consegue abarcar.  

Por outro lado, o olhar para o trabalho associativo, de uma forma 

multidimensional e complexa, não proporcionou o aprofundar de questões específicas. 

Por exemplo, não foi possível abordar de forma mais aprofundada as dinâmicas em EP, 

cujo contexto segue lógicas próprias das instituições totais e em que as relações 

interpessoais refletem e assentam em regras estruturais rígidas (Goffman, 2010). Neste 

sentido, salienta-se a pertinência de associar investigações mais circunscritas e 

específicas a trabalhos multidimensionais e holísticos, que sejam ancorados por núcleos 

de investigação colaborativos e multidisciplinares.  

A falta de conhecimento prévio das particularidades do contexto urbano do Porto 

requereu uma aproximação prolongada e uma presença constante do investigador no 

terreno ao longo de quatro anos. A pouca familiaridade do investigador com o contexto 

português em geral e do Porto em particular, ligada à trajetória de vida pessoal, pediu 

um esforço maior, tal como motivou uma maior exploração inicial da realidade e um 

acompanhamento etnográfico duradouro no tempo. 

A presença prolongada do investigador no terreno, se por um lado, ajudou no 

andamento da investigação ao permitir o estabelecimento de laços de confiança; por 

outro lado, criou também momentos de instabilidades, sobrecarregando as relações. 

Porém, ao longo das experiências feitas no decorrer do trabalho de campo e também no 

período de formação no exterior, confirmou-se a imprescindibilidade de efetuar um 
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trabalho etnográfico duradouro e aprofundado, que contrarie a fugacidade e a 

superficialidade dos tempos atuais.  

A rotina das atividades e dos projetos investigados não é constante e uma agenda 

que contemple observações esporádicas pode tornar-se limitada. Por outro lado, 

reconhece-se a dificuldade de conciliar a proposta sugerida nesta afirmação com as 

exigências e os prazos com os quais o investigador tem que lidar. 

De uma forma geral, e a partir das reflexões e dos dados apresentados neste 

trabalho, discorreu-se acerca da validade e importância das práticas artísticas associadas 

a intervenções sociais, não apenas numa lógica educativa e de formação dos serviços, 

mas também de liberdade, de crescimento, de satisfação pessoal e de cidadania. 

Cidadania aqui entendida como a promoção de subjetividades conscientes e críticas 

assentes em valores humanos comuns. Neste sentido, referenciou-se o benefício 

acrescido dos projetos desenvolvidos com grupos heterogéneos, enquanto catalisadores 

de participantes com caraterísticas sociodemográficas e culturais diferentes, numa 

lógica de contato, partilha e integração. 

Por outro lado, evidenciaram-se as armadilhas e os paradoxos destas práticas, 

não isentas dos riscos da indústria cultural, dos pressupostos estruturais e das 

assimetrias socioculturais dos envolvidos. Com isto, frisa-se a importância de uma 

investigação sociológica, de análise e compreensão das dinâmicas, que seja entendida 

também como uma mais-valia pelo próprio trabalho efetuado no terreno 

quotidianamente e pela reflexão de políticas públicas de uma sociedade menos injusta.  
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Anexo 1 – Cronograma da investigação 
 2014 2015 
 mar abr mai jun jul ago set out nov dec jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dec 

Revisão bibliográfica e redação do 

enquadramento teórico 
                      

Identificar e analisar as tipologias de ação 

coletiva presentes no concelho do Porto conforme 

revisão bibliográfica do estado da arte e 

exploração do terreno 
Contactar as organizações 

Selecionar os casos relevantes 

Entrevistas exploratórias com informantes privilegiados 
Observação participante 

Consulta exploratória de documentos 

Definição do estudo de caso 

                      

                      

Ajustamentos teóricos e metodológicos 
Registo e descrição das informações recolhidas 

 

                      

Trabalho de campo (1ª fase) 
Recolha e seleção de material de arquivo 

Observação participante estruturada e individual 

das relações, dos espaços e dos atores  

                      

Elaboração do IQ                       

Aplicação do IQ 
O IQ foi aplicado aos participantes do projeto MAPA, 

presencialmente, via telefone ou via e-mail, consoante a 

disponibilidade das pessoas 

                      

Análise da informação recolhida 
Criar categorias de análise 

Análise de conteúdo  

                      

Preparação das entrevistas 
Seleção e convite dos entrevistados  

Preparação do guião das entrevistas 

                      

Trabalho de campo (2ª fase) 
Entrevistas semiestruturadas  

Observação participante estruturada e individual 

das relações, dos espaços e dos atores  

                      

Transcrição total das entrevistas                       

Tratamento e análise do material empírico 

recolhido 
Criar categorias de análise 

Análise das entrevistas, dos documentos, do material 

fotográfico e do diário de campo 

                      

Escrita de artigos e participação em congressos                       

Redação e revisão do texto final de tese                       

Formação complementar264                       

                                                             
264 A formação complementar concretizou-se na participação no curso de formação em Etnografia Urbana de 60 ECTS na Faculdade de Letras na 

Universidade do Porto, na Training School internacional "INTERFASOL – Intergenerational Solidarity in a Diverse World", promovida pelo COAST 

(European Cooperation in Science and Tecnology) e pela Universidade do Porto, e no semestre internacional inserido no plano de trabalho aprovado, 

desenvolvido no Departamento de Ciências da Educação Giovanni Maria Bertin da Universidade de Bolonha, Itália, para o conseguimento do título de 

Doutoramento Europeu e com a supervisão da Professora Doutora Federica Zanetti. 
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2016 2017 2018 
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Fonte: elaboração própria 
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Anexo 2– Ficha de categorização do espaço 

                                             FICHA DO ESPAÇO  
               (Grupo/ associação/ organização/ movimento) 

1 Objetivo; Projeto 
 

2 Linha política 
 

3 Estruturação 

 Forma organizativa 

 Grão de institucionalização (relação com o Estado- contatos e 
reconhecimento) 

4 Financiamento 

 Cota; venda; eventos; crowdfunding 

  Apoio da Junta da Freguesia/ Câmara/ Estado 

5 História  

 Ano de fundação 

 Contexto 

 Objetivos /motivações na altura 

6 Participantes 

 Modalidades de participação (fixos/flutuantes; sócios/ simpatizantes/ 
núcleo permanente) 

 Número de participantes para cada tipologia  

7 Perfil dos participantes para cada tipologia  

 Sexo; idade; nacionalidade 

 Ocupação  

8 Lugar/ Espaços  

 Sede (natureza do espaço/ situação legislativa) 

 Atividades em solo público 

 Ciberespaço 

9 Programação 

 Atividades 

 Horários 

 Público  

10 Relações com outros grupos  

 Afinidades com outros grupos 

 Parcerias/ laços com outros grupos 
(na cidade do Porto/ em Portugal/ no estrangeiro) 

Fonte: elaboração própria. 
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Anexo 3– Categorias de análise de site  

   Grelha de categorias de análise do site Pele elaborada ao longo do mês 10/2014. 

Aspetos formais do site 

Design gráfico 

Símbolos do site e da associação 

Organização do site (estrutura da página) 

Atualização dos conteúdos 

Línguas 

Autores do site 

Motores de busca 

Número de visitantes 

Conteúdos do site 

Objetivos/ Motivação 

Linha política 

Estruturação (Forma organizativa/ Grão de institucionalização) 

Histórico (Ano de fundação/ Contexto) 

Dados estatísticos sobre as atividades 

Participantes 

Links 

Projetos/atividades 

Projetos passados (visão diacrônica) 

Programação (atividades e eventos atuais e futuros) Projetos desenvolvidos ao longo da fase de 
observação/ investigação 

Fonte: elaboração própria265.  
 

                                                             
265 A análise aprofundada do site da associação “Pele- Espaço de Contacto Social e Cultural” foi feita a 

partir da própria estrutura da pele.org, baseando-se também na ficha de caracterização dos espaços 

utilizada na fase exploratória da investigação, e tendo a título de comparação o exemplo de categorização 

de analise dos sites das autarquias do Porto, elaborado por Azevedo (2007(anexos) e 2014). Particular 

atenção foi dada à visão diacrônica dos projetos realizados, procurando um levantamento exaustivo dos 

mesmos 
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Anexo 4 – Visão diacrónica dos projetos implementados ao longo dos dez anos de 

atividade da PELE (2007-2017).  

  Anos de implementação dos projetos 
  Nº Projeto   2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017 

1  "EUROPACÓLON"             

2  PRETO ÀS CORES             

3  NEM ANJO, NEM DIABO Grupo TO 
Instituto Profissional do Terço  

           

4  O QUE É QUE TU QUERES MAIS? 
Grupo TO Instituto Profissional do Terço 

           

5  NASCEMOS DA ÁGUA E À ÁGUA 
VOLTAREMOS Grupo de Teatro de 
Surdos do Porto 

           

6  ERAM UMAS QUANTAS VEZES Grupo 
de Teatro de Surdos do Porto 

           

7  METO A COLHER            *
266 

8  LER-TE AO PERTO             

9  TEXTURAS Projetos com Comunidades            

10  Ciclo de Teatro do Oprimido            

11  Iniciação ao Teatro do Oprimido            

12  LGT_MEXE Projetos com Comunidades e 
TO 

           

13  ENTRADO Projetos em Estabelecimentos 
Prisionais 

           

14  AGOSTO AZUL Projetos com 
Comunidades 

           

15  MIGUEL + RITA Teatro do Oprimido            

16  DIZ-CRIME-NA-ACÇÃO Grupo TO – 
Instituto Profissional do Terço 

           

17  Curso de Teatro do Oprimido            

18  Teatro fórum e violência             

19  Curingagem             

20  Laboratório Madalena             

21  CAPITAL EUROPEIA DA CULTURA 
_GUIMARÃES 2012 Projetos com 
Comunidades 

           

22  FÉRIAS NA QUINTA Projetos com 
Comunidades 

           

23  QUASE NADA Grupo de Teatro de Surdos 
do Porto 

           

24  MEXE: I encontro de arte e comunidade             

                                                             
266 Indicados como “disponíveis para circulação” na Sessão PROJETOS do site oficial da associação em 

data 28/12/2017 

http://www.apele.org/#%21preto-s-cores/cqb2
http://www.apele.org/#%21nem-anjo-nem-diabo/c1ghj
http://www.apele.org/#%21o-que--que-tu-queres-mais/ckxw
http://www.apele.org/#%21nascemos-da-gua-e--gua-voltaremos/c12v6
http://www.apele.org/#%21nascemos-da-gua-e--gua-voltaremos/c12v6
http://www.apele.org/#%21nascemos-da-gua-e--gua-voltaremos/c12v6
http://www.apele.org/#%21eram-umas-quantas-vezes/c1yvx
http://www.apele.org/#%21meto-a-colher/cj5v
http://www.apele.org/#%21ler-te-ao-perto/ce5o
http://www.apele.org/#%21texturas/cz3f
http://www.apele.org/#%21lgtmexe/c1k8g
http://www.apele.org/#%21entrado/c12w3
http://www.apele.org/#%21agosto-azul/c166i
http://www.apele.org/#%21miguel--rita/csw1
http://www.apele.org/#%21diz-crime-na-aco/cpit
http://www.apele.org/#%21capital-europeia-da-cultura--guimares-/c9ig
http://www.apele.org/#%21capital-europeia-da-cultura--guimares-/c9ig
http://www.apele.org/#%21capital-europeia-da-cultura--guimares-/c9ig
http://www.apele.org/#%21frias-na-quinta/csqg
http://www.apele.org/#%21quase-nada/c15bk
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25  AURORA  Grupo de Teatro do Oprimido 
Auroras 

           

26  PROCURA-SE FUTURO Grupo de Teatro 
do Oprimido AGE 

           

27  Ciclo de teatro do oprimido            

28  Arco-íris do desejo            

29  Teatro-fórum – A estruturação da pergunta            

30  Raízes e asas – Seminário teórico sobre 
Teatro do Oprimido 

           

31  INESQUECÍVEL EMÍLIA  Projetos com 
Estabelecimentos Prisionais  

           

32  SIGA A RUSGA Projetos com 
Comunidades 

           

33  PEREGRINAÇÕES Projetos com 
Comunidades 

           

34  ESPELHO Grupo de Teatro do Oprimido 
AGE 

           

35  NÓS Grupo de Teatro de Surdos do Porto            

36  POVOAR Grupo de Teatro Comunitário 
Emcomum de Lordelo do Ouro / Projetos 
com Comunidades 

           

37  TERRA Grupo de Teatro Comunitário de 
Fermentões /  Projetos com Comunidades 

           

38  Mostra de vídeos de teatro comunitário / 
TNSJ e TNDM II 

           

39  MEXE: II encontro de arte e comunidade            

40  HOJE É DIA DE FESTA! Grupo de Teatro 
do Oprimido Auroras 

           

41  TAM... O CAMINHO DO RIO Projetos 
com Comunidades 

           

42  MAPA Projetos com Comunidades / 
AGE_Grupo de Teatro do Oprimido / Auroras_ Grupo 
de Teatro do Oprimido /Grupo de Teatro Comunitário 
EMCOMUM de Lordelo do Ouro / Grupo de Teatro 
Comunitário da Zona Histórica / Grupo de Teatro de 
Surdos do Porto 

           

43  Instalação SALTA            

44  LENDAS DE OLHÃO            

45  MAIS NÃO POSSO!!           * 

46  ECOAR_Empregabilidade, competências e 

arte. Projetos com Estabelecimentos 

Prisionais 

           

47  MEXE: III encontro de arte e comunidade            

48  EIRPAC  I Encontro Internacional de 

Reflexão sobre Práticas Artísticas 

Comunitárias 

           

49  PASSEIOS AO PÔR DO SOL            

50  CICLO ARTE E CIDADANIA            

51  CAL Retrato das Ilhas           * 

http://www.apele.org/#%21aurora/civn
http://www.apele.org/#%21procura-se-futuro/c15m1
http://www.apele.org/#%21inesquecvel-emlia/c1kp2
http://www.apele.org/#%21siga-a-rusga/c1ui3
http://www.apele.org/#%21peregrinaes/cft8
http://www.apele.org/#%21espelho/c14ft
http://www.apele.org/#%21ns/cj53
http://www.apele.org/#%21povoar/cvzy
http://www.apele.org/#%21terra/cein
http://www.apele.org/#%21tam-o-caminho-do-rio/c1gb1
http://www.apele.org/#%21mapa/c1und
https://www.apele.org/lendas-de-olho
https://www.apele.org/salta
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52  PORTO SENTIDO Grupo de Teatro do 
Oprimido AGE 

          * 

53  MEXE : VI encontro de arte e comunidade             

54  EIRPAC II Encontro Internacional de 

Reflexão sobre Práticas Artísticas 

Comunitárias 

           

Fonte: elaboração própria. 

 

https://www.apele.org/mais-no-posso-projeto-mundar
https://www.apele.org/lendas-de-olho
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Anexo 5– Projetos implementados ao longo dos 10 anos de atividade da 

PELE (2007-2017): descrição das tipologias das atividades e dos territórios 

interessados.    

Nº Projeto Tipologia Território interessado 

1  "EUROPACÓLON"  Instalações e performances. Campanha de 

sensibilização 

Estação do Metro da Trindade (Porto) 

2  PRETO ÀS CORES  Espetáculo para a infância Escola EB 1 da Vilarinha / Centro 

Paroquial de Aldoar / Fábrica da Rua da 

Alegria / Centro Cultural do Cartaxo 

(Porto) 

3  NEM ANJO, NEM DIABO Grupo 
TO Instituto Profissional do Terço  

Processo com cerca de dois meses de duração 

com jovens dos 14 aos 21 anos integrados no  

Projeto Terço em movimento / Programa 

Escolhas 

Teatro Rivoli/ Fábrica da Rua da Alegria 

(Porto) 

4  O QUE É QUE TU QUERES 
MAIS? Grupo TO Instituto 
Profissional do Terço 

Peça de TO sobre violência doméstica e 

diferenças de género. Prevenção e educação 

informal. 

(Porto) 

5  NASCEMOS DA ÁGUA E À 
ÁGUA VOLTAREMOS Grupo de 
Teatro de Surdos do Porto 

Processo artístico e espetáculo teatral Auditório Horácio Marçal - Junta de 

Freguesia de Paranhos (Porto) 

6  ERAM UMAS QUANTAS 
VEZES Grupo de Teatro de Surdos 
do Porto 

Processo artístico e espetáculo teatral Auditório Horácio Marçal - Junta de 

Freguesia de Paranhos (Porto) 

7  METO A COLHER  Instalação e performance sobre violência 

doméstica 

Praça da Batalha e Estação de Metro do 

Bolhão (Porto); Mostra Internacional de 

Teatro (Oeiras); Heures de théâtre non 

stop – (Kef / Tunísia)  

8  LER-TE AO PERTO  Espetáculo infanto-juvenil 

dirigido ao 2.º ciclo do Ensino Básico com o 

objetivo de promover o livro e a leitura com 

base no Plano Nacional de Leitura 

s/d 

9  TEXTURAS  Construção coletiva e apresentação teatral no 

âmbito do Imaginarius – Festival Internacional 

de Teatro. Projetos com Comunidades 

Fábrica da curtiça. Santa Maria da Feira 

(AMP). 

10  Ciclo de Teatro do Oprimido Workshop TO s/d 

11  Iniciação ao Teatro do Oprimido Workshop TO s/d 

12  LGT_MEXE  

 

Iniciativa Bairros Críticos Lagarteiro / 

Projetos com Comunidades e TO 

Território do Lagarteiro; Escola EB 2/3 

Ramalho Ortigão (Porto) 

 

13  ENTRADO Projetos em 
Estabelecimentos Prisionais 

Processo artístico e apreserntação teatral com 

também objetivos de certificação das 

competências básicas através de projetos 

artísticos com pessoas reclusas.  

Estabelecimento Prisional do Porto 

(AMP) 

14  AGOSTO AZUL  Projetos com Comunidades 

Processo criativo e apresentação teatral 

Praça 1º de Maio (Portimão) 

15  MIGUEL + RITA  Teatro Fórum para a Educação Sexual. Teatro 
do Oprimido 

(Porto) 

16  DIZ-CRIME-NA-ACÇÃO Grupo 
TO – Instituto Profissional do 
Terço 

Co-produção entre o NTO_PORTO e o 

Projeto Escolhas em Movimento, processo de 

vários meses de trabalho semanal com jovens 

Instituto Profissional do Terço e do 

Agrupamento Vertical Augusto Gil 

(Porto) 

17  Curso de Teatro do Oprimido Workshop TO s/d 

18  Teatro fórum e violência  Workshop TO s/d 

19  Curingagem  Workshop TO (Porto) 

20  Laboratório Madalena  Workshop TO Fábrica da rua da Alegria (Porto) 

21  CAPITAL EUROPEIA DA 
CULTURA _GUIMARÃES 2012  

Processos de criação coletiva e apresentação 

teatral. Projetos com Comunidades 

Freguesias de Fermentões, Ronfe e 

Creixomil (Guimarães) 

22  FÉRIAS NA QUINTA  Oficina de expressão dramática e musical com 

crianças e jovens em risco de exclusão social. 
Projetos com Comunidades 

Quinta de Bonjóia (Porto) 

23  QUASE NADA Grupo de Teatro Processo artístico e apresentação teatral para 

consolidar e apoiar o Grupo de Teatro de 

Sala Estúdio do Teatro do Campo Alegre 

e Fundação de Serralves (Porto) ;Teatro 

http://www.apele.org/#%21preto-s-cores/cqb2
http://www.apele.org/#%21nem-anjo-nem-diabo/c1ghj
http://www.apele.org/#%21o-que--que-tu-queres-mais/ckxw
http://www.apele.org/#%21o-que--que-tu-queres-mais/ckxw
http://www.apele.org/#%21nascemos-da-gua-e--gua-voltaremos/c12v6
http://www.apele.org/#%21nascemos-da-gua-e--gua-voltaremos/c12v6
http://www.apele.org/#%21nascemos-da-gua-e--gua-voltaremos/c12v6
http://www.apele.org/#%21eram-umas-quantas-vezes/c1yvx
http://www.apele.org/#%21eram-umas-quantas-vezes/c1yvx
http://www.apele.org/#%21meto-a-colher/cj5v
http://www.apele.org/#%21ler-te-ao-perto/ce5o
http://www.apele.org/#%21texturas/cz3f
http://www.apele.org/#%21lgtmexe/c1k8g
http://www.apele.org/#%21entrado/c12w3
http://www.apele.org/#%21agosto-azul/c166i
http://www.apele.org/#%21miguel--rita/csw1
http://www.apele.org/#%21diz-crime-na-aco/cpit
http://www.apele.org/#%21capital-europeia-da-cultura--guimares-/c9ig
http://www.apele.org/#%21capital-europeia-da-cultura--guimares-/c9ig
http://www.apele.org/#%21capital-europeia-da-cultura--guimares-/c9ig
http://www.apele.org/#%21frias-na-quinta/csqg
http://www.apele.org/#%21quase-nada/c15bk
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de Surdos do Porto Surdos do Porto, em novas pesquisas artísticas 

e novas criações 

Municipal de Portimão 

(Portimão); Federação Portuguesa das 

Ass. Surdos, Amadora (Lisboa) 

24  MEXE: I encontro de arte e 
comunidade  

Festival, ou momento de partilha e 

intercâmbio de projectos artísticos 

comunitários nacionais e internacionais. 

Apresentações de teatro, dança e música; 

oficinas, conversas, vídeos, exposição 

Fábrica da rua da alegria; Pavilhão 

Animar (Porto) 

25  AURORA  Grupo de Teatro do 
Oprimido Auroras 

Processo criativo e apresentações de teatro 

Fórum (TO) 

Zona envolvente ao Lagarteiro (Porto) 

26  PROCURA-SE FUTURO Grupo 
de Teatro do Oprimido AGE 

Processo criativo e apresentações de teatro 

Fórum (TO) 

(Porto) 

27  Ciclo de teatro do oprimido Workshop TO (Porto) 

28  Arco-íris do desejo Workshop TO s/d 

29  Teatro-fórum – A estruturação da 
pergunta 

Workshop TO s/d 

30  Raízes e asas – Seminário teórico 
sobre Teatro do Oprimido 

Workshop TO s/d 

31  INESQUECÍVEL EMÍLIA  
Projetos com Estabelecimentos 
Prisionais  

Processo artístico e apresentação teatral com 

também objetivos de certificação das 

competências básicas através de projetos 

artísticos com pessoas reclusas 

Estabelecimento Prisional Especial de 

Santa Cruz do Bispo (AMP); Sala do 

Senado da Assembleia da República 

Portuguesa (Lisboa) 

32  SIGA A RUSGA  Projeto de criação artística para a noite das 

rusgas no Porto. Projetos com Comunidades 

Centro histórico do Porto, espaço público 

(Porto) 

33  PEREGRINAÇÕES  Grupo de 
Teatro Comunitário da Vitória 

Processo artístico e apresentação teatral 
Projetos com Comunidades 

Freguesia da Vitória (Porto) 

34  ESPELHO Grupo de Teatro do 
Oprimido AGE 

Processo de criação e apresentação de uma 

peça de teatro fórum 

Fábrica da Rua da Alegria e Escola 

Secundária Alexandre Herculano, EB 2/3 

Ramalho Ortigão (Porto); Escolas (Braga, 

Aveiro e Gondomar) 

35  NÓS Grupo de Teatro de Surdos do 
Porto 

Processo artístico e apresentação teatral para 

consolidar e apoiar o Grupo de Teatro de 

Surdos do Porto, em novas pesquisas artísticas 

e novas criações 

Fundação de Serralves e Teatro Helena 

Sá e Costa, (Porto); Teatro Nacional 

Dona Maria II (Lisboa); Salón Teatro 

(Santiago de Compostela – Espanha) 

36  POVOAR Grupo de Teatro 
Comunitário EmComum  

de Lordelo do Ouro 

Processo criativo e apresentação teatral. 
Projetos com Comunidades 

Parque Urbano da Pasteleira, CACE 

_Cultural Antiga Central Eléctrica e 

Teatro Helena Sá e Costa (Porto) 

37  TERRA Grupo de Teatro 
Comunitário de Fermentões  

Processo criativo e apresentação teatral. 
Projetos com Comunidades 

Fermentões, espaço público (Guimarães) 

38  Mostra de vídeos de teatro 
comunitário /  

s/d TNSJ (Porto); TNDM II (Lisboa) 

39  MEXE: II encontro de arte e 
comunidade 

Espetaculos, oficinas, conversas, mostra de 

vídeos. “”o mexe_encontro de arte e 

comunidade constrói-se com a forte motivação  

de valorizar projetos artísticos de cariz 

comunitário e promover o seu intercâmbio 

nacional e internacionalmente […]o mexe 

expressa uma relevante diversidade, qualidade 

e quantidade de projetos resultante da resposta 

a uma convocatória aberta” (Pele s/d) 

CACE_Cultural (Antiga Central 

Eléctrica); Fábrica da Rua da Alegria; 

ESMAE; Estação de Metro da Trindade; 

Estação de Metro do Bolhão; Centro 

Comercial PortoPlaza; Espaço Animar – 

Bairro do Lagarteiro (Porto) 

40  HOJE É DIA DE FESTA! Grupo 
de Teatro do Oprimido Auroras 

s/d (Porto) 

41  TAM... O CAMINHO DO RIO  Processo criativo e apresentação teatral. 
Projetos com Comunidades 

Praça da Escritaria (Penafiel); zona 

envolvente do Bairro de São Lázaro 

(Amarante) 

42  MAPA Projetos com Comunidades 
/ AGE_Grupo de Teatro do 
Oprimido / Auroras_ Grupo de 
Teatro do Oprimido /Grupo de 
Teatro Comunitário EmComum de 
Lordelo do Ouro / Grupo de Teatro 
Comunitário da Zona Histórica 
(Vitória) / Grupo de Teatro de 
Surdos do Porto 

Processo criativo e apresentação teatral. Este 

projecto emergiu com base no trabalho 

desenvolvido e consolidado no Porto, pela 

PELE, nos últimos sete anos e que se reflecte 

na criação e continuidade de Grupos de Teatro 

Comunitário (Grupo AGE, Grupo Auroras - 

Lagarteiro, Grupo de Teatro Comunitário 

EmComum - Lordelo do Ouro, Grupo de 

Teatro Comunitário da Vitória - Centro 

Histórico e Grupo de Teatro de Surdos do 

Mosteiro S Bento da Vitória, Casa da 
Música e Teatro Carlos Alberto – TeCA 

(Porto); Teatro Nacional Dona Maria II 
(Lisboa) 

http://www.apele.org/#%21aurora/civn
http://www.apele.org/#%21procura-se-futuro/c15m1
http://www.apele.org/#%21inesquecvel-emlia/c1kp2
http://www.apele.org/#%21siga-a-rusga/c1ui3
http://www.apele.org/#%21peregrinaes/cft8
http://www.apele.org/#%21espelho/c14ft
http://www.apele.org/#%21ns/cj53
http://www.apele.org/#%21povoar/cvzy
http://www.apele.org/#%21terra/cein
http://www.apele.org/#%21tam-o-caminho-do-rio/c1gb1
http://www.apele.org/#%21mapa/c1und
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Porto). 

43  Instalação SALTA Instalação urbana efeutada a partir de um 

processo criatvo “A Instalação SALTA é o 

resultado final do Curso “Competências para a 

Integração”, um projecto pioneiro de formação 

desenvolvido com um grupo de pessoas em 

situação de Sem-Abrigo do Porto. Todos 

assumimos este desafio através de 

jogos/dinâmicas teatrais e actividades de 

jardinagem”(Pele s/d) 

Estação de Metro Trindade (Porto) 

44  LENDAS DE OLHÃO Residência Artística/ Projectos com 

Comunidades 

Casa da Juventude de Olhão (Olhão) 

45  MAIS NÃO POSSO!! Projecto Teatral para a sensibilização e 

consciencialização da Violência no Namoro 

Escolas do Cerco e Alexandre Herculano 

(Porto) 

46  ECOAR_ Empregabilidade, 
competências e arte. Projetos com 
Estabelecimentos Prisionais 

Processo criativo e apresentações. certificação 

de Soft Skills vocacionadas para a 

empregabilidade através das ferramentas 

artísticas. 

4 Estabelecimentos Prisionais da Região 

Norte de Portugal (AMP) 

47  MEXE: III encontro de arte e 
comunidade 

Festival internacional  “À semelhança de anos 

anteriores, o MEXE organiza-se em quatro 

grandes componentes que ganham outras 

formas em 2015: Oficinas, Espetáculos, 

Encontro Internacional de Reflexão sobre 

Práticas Artísticas Comunitárias e Mostra de 

Documentários.”(Pele s/d) 

Teatro Carlos Alberto – TeCA;, Zona 

envolvente aos Clérigos; Lagarteiro – 

Pavilhão Animar; Teatro Nacional São 

João – TNSJ; Galeria Paris; ADILO-

Agência de Desenvolvimento Integrado 

de Lordelo do Ouro; Jardim de S. Lázaro; 

CIJ-Centro de Iniciativa Jovem; Estação 

de Metro da Trindade; Projet´Arte – Rio 

Tinto; Lagarteiro – Bloco 1; Junta de 

Freguesia do Bonfim; Embaixada 

Lomográfica (Porto) 

48  EIRPAC  I Encontro Internacional 

de Reflexão sobre Práticas Artísticas 

Comunitárias 

Congresso científico (Inserido no Festival 

MEXE) 

Teatro Carlos Alberto – TeCA (Porto) 

49  PASSEIOS AO PÔR DO SOL 
Grupo de Teatro Comunitário do 
Centro Histórico 

Processo criativo e apresentações teatrais 

“visitas guiadas encenadas ao centro histórico 

para grupos de turistas recorrendo a lugares 

emblemáticos.[…]. Nestes trajetos os 

espectadores serão surpreendidos por diversas 

personagens ligadas ao passado e ao 

presente[…] num pic-nic ao pôr-do-sol com 

música e literatura portuguesa” (Pele s/d) 

Estação de São Bento, Rua de Trás, Rua 

São Bento da Vitória, Miradouro da 

Vitória e Jardim das Virtudes (Porto) 

 

50  CICLO ARTE E CIDADANIA Seminário, momento de reflexão a partir das 

experiências, da apresentação dos dados e dos 

registos 

Mira fórum e 

Faculdade de Psicologia e Ciências  

da Educação (Porto) 

51  CAL Retrato das Ilhas Processo criativo e apresentações teatrais Freguesia da Junta do Bonfim; Largo em 

espaço público do Bairro de São Vítor 

(Porto) 

52  PORTO SENTIDO Grupo de 
Teatro do Oprimido AGE 

Projecto Teatral para a sensibilização 

e consciencialização da Violência no Namoro 

Agrupamento de Escolas do Cerco e 

Alexandre Herculano (Porto). 

53  MEXE : VI encontro de arte e 
comunidade  

Festival internacional com Espetáculos, 

Instalações, Mostra 

de Documentários ;,exposições, apresentações 

de lívrso; Oficinas 

com apresentações finais integradas na 

programação;, Encontro Internacional de 

Reflexão sobre Práticas Artísticas 

Comunitárias(EIRPAC) 

Cinema Trindade; CCOP; Estação de 

Metro Trindade; Metro Bolhão; Estação 

de São Bento; Zona envolvente Clérigos; 

Casa dos Açores; Teatro Carlos Alberto – 

TeCA ; Teatro Municipal do Porto – 

Rivoli; CIJ -Centro de Iniciativa Jovem;  

Praça Carlos Alberto; Bairro de São 

Vítor; Jardim S. Lázaro; Teatro Carlos 

Alberto – TeCA; Estação de Campanhã; 

Cemitério Prado do Repouso; Praça da 

Cordoaria; Embaixada Lomográfica 

(Porto) 

54  EIRPAC II Encontro Internacional 

de Reflexão sobre Práticas Artísticas 

Comunitárias 

Congresso científico (Inserido no Festival 

MEXE) 

Teatro Carlos Alberto – TeCA; 

Malmequeres de Noêda; Mira Fórum 

(Porto) 

Fonte: elaboração própria. 

https://www.apele.org/lendas-de-olho
https://www.apele.org/salta
https://www.apele.org/mais-no-posso-projeto-mundar
https://www.apele.org/lendas-de-olho
https://www.apele.org/lendas-de-olho
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Anexo 6– Lista do principal material recolhido no terreno (fontes secundárias). 

Esquema dos principais materiais recolhidos em formato físico267 

Tipo de material Projeto/Título Editor/Promotor/Organizador Formato Ano de publicação 

do material 

Divulgação da associação Art & Community: artistic 

creation and political 

participation 

PELE/ Impressão (tipo 

cartão postal) 

s/d 

Apresentação do projeto Programa Cidadania Ativa 

2013-2016 

FCG / Iceland Liechtenstein 

Norway 

Impressão (14p.) s/d 

Roteiro do espetáculo Nós PELE Impressão (5p.) s/d 

Registo do processo Eram umas quantas vezes: 

registo de um processo 

A.S.P./ PELE Impressão (p.46) s/d 

Registo do processo Agosto Azul: projecto de 

arte comunitária 

PELE/ Município de Portimão Impressão (14p.) s/d 

Divulgação Amigos PELE PELE Impressão (1p.) s/d 

Ficha de inscrição Amigos PELE PELE Impressão (1p.) s/d 

Apresentação da associação Associação de Surdos do 

Porto: memória futura. 

expetativa 

A.S.P. Impressão (p.11) s/d 

Divulgação  About CIIE CIIE/FCT/ FPCEUP Impressão (panfleto 

em leque) 

s/d 

Divulgação do projeto Descrição da plataforma P+E Impressão (panfleto 

em leque) 

s/d 

Relatório de atividades Bairros críticos CMP Impressão (344p.) 2007/ 2011 

Divulgação do projeto Plano de Ação e descrição P+E Impressão (4p.) 2009/2015 

Registo do processo Texturas: um projecto de 

arte comunitária 

Câmara Municipal de Santa 

Maria da Feira  

Impressão (p.105) 2010 

Registo do processo ENTRADO: percursos de 

um projecto teatral numa 

prisão 

Câmara Municipal de Santa 

Maria da Feira/ PELE/ CCTAR 

Impressão (94p.) 2012 

Divulgação do projeto MAPA_o jogo da 

cartografia 

PELE/ Casa da Música(serviço 

educativo / TNSJ 

Impressão (tipo 

cartão postal) 

2014 

Contextualização do 

projeto/Sinopse/ Ficha artística e 

técnica 

MAPA_o jogo da 

cartografia 

PELE/ Casa da Música(serviço 

educativo / TNSJ 

Impressão (panfleto 

3p.) 

2014 

Relatório de atividades Associação de surdos do 

porto. Relatório de 

actividades 

A.S.P. Impressão (p.11) 2014 

Escrito que tornou-se parte da peça  Passeios ao Pôr do Sol Participante  do projeto Impressão (1p.) 2015 

Ficha artística e técnica MAPA_o jogo da 

cartografia 

PELE/ Casa da Música(serviço 

educativo)/ TNSJ 

Impressão (panfleto 

f/v) 

2015 

Ficha artística e técnica Nós PELE/ A.S.P. Impressão (panfleto 

f/v) 

2015 

Ingresso espetáculo (MAPA_o jogo 

da cartografia) 

O Mexe no TNSJ PELE/ Casa da Música(serviço 

educativo / TNSJ 

Impressão (ticket) 2015 

Apresentação do espetáculo MAPA_o jogo da 

cartografia. Serviço 

educativo. Espetáculos ao 

alcance de todos 

PELE/ Casa da Música(serviço 

educativo / TNSJ 

Impressão (panfleto 

8p.) 

2015 

Ingresso espetáculo  MAPA_o jogo da 

cartografia 

PELE/ Casa da Música(serviço 

educativo / TNSJ 

Impressão (ticket) 2015 

Programa da iniciativa  Locomotiva. Porto São 

Bento (Passeios ao Põr do 

Sol) 

Porto. /PELE Impressão(11p.) 2015 

Divulgação agenda (programação 

Junho/Julho) 

Locomotiva. Porto São 

Bento 

Porto. /PELE Impressão(24p.) 2015 

Programação Mar-Jul TNDMII MAPA_o jogo da 

cartografia / Nós 

TNDMII / PELE Impressão(103p.) 2015 

Ingresso espetáculo  MAPA_o jogo da 

cartografia 

TNDMII / PELE/ TNSJ/ Casa 

da Música(serviço educativo) 

Impressão (ticket) 2015 

Ingresso espetáculo Nós TNDMII/ PELE/ A.S.P. Impressão (ticket) 2015 

Apresentação da PELE e do projeto 

ECOAR 

ECOAR_Empregabilidade, 

competências e arte 

PELE Impressão (p.2) 2015 

Programa III Encontro 

Internacional de Arte e 

Comunidade 

O Mexe no TNSJ PELE/ TNSJ(TeCA) Impressão (8p. 

panfleto em leque) 

2015 

                                                             
267 Acrescenta-se a estas fontes secundárias recolhidas fisicamente no terreno a visão do material vídeo 

disponível no site da associação PELE, que auxiliou a análise da associação, conforme relatado no 

primeiro capítulo. 
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Programa set 2015 do TNSJ O Mexe no TNSJ PELE/ TNSJ(TeCA) Impressão (29p.) 2015 

Ingresso espetáculo  Estreia do documentário 

Cidadãos de corpo inteiro 

PELE/ TNSJ Impressão (ticket) 2015 

Ingresso espetáculo (dez mil seres) O Mexe no TNSJ Associação dos Amigos da Arte 

Inclusiva Dançando com a 

Diferença/ PELE/ TNSJ 

Impressão (ticket) 2015 

Ingresso espetáculo (criaturas) O Mexe no TNSJ Teatro dos Barris/ Teatro O 

Bando/ PELE/ TNSJ 

Impressão (ticket) 2015 

Ingresso espetáculo (MAPA_o jogo 

da cartografia) 

O Mexe no TNSJ PELE/ TNSJ Casa da 

Música(serviço educativo) 

Impressão (ticket) 2015 

Programa da apresentação pública 

do projeto ECOAR 

ECOAR_ empregabilidade 

competências e arte: 

apresentação pública 

PELE/DGRSP/FPCEUP Impressão (1p.) 2015 

Apresentação do espetáculo/ ficha 

artística e técnica 

Perdidos e Achados: 

apresentação final do 

projeto ECOAR 

PELE/ DGRSP/ FPCEUP Impressão (1p.) 2015 

Livro (programa do festival) Festival Internacional de 

Teatro de Expressão 

Ibérica 2015 (lançamento 

do livro Arte e 

Comunidade) 

FITEI  Impressão (50p.) 2015 

Divulgação pós graduação ESMAE Teatro e Comunidade. Pós-

Graduação 

ESMAE Impressão (panfleto 

em leque) 

2015 

Livro Arte e comunidade FCG Impressão (p.556) 2015 

Registo do processo Mapa_o jogo da 

cartografia: desenho em 

palavras 

PELE Impressão (p.88) 2015 

Programa das atividades  O MEXE no TNSJ PELE Impressão (panfleto 

em leque) 

2016 

Programa das atividades Ciclo diálogos em contexto 

prisional (ECOAR) 

PELE Impressão (panfleto 

em leque) 

2016 

Registo do processo Arte e Cidadania em 

Contexto Prisional- 

Percursos do Projecto 

ECOAR 

PELE Impressão (p.148) 2016 

Programa da conferência final do 

projeto 

Arte e Cidadania em 

Contexto Prisional- 

ECOAR 

PELE/DGRSP/ FPCEUP Impressão (3p.) 2016 

Livro (programa do festival) Festival Internacional de 

Teatro de Expressão 

Ibérica 2016 (apresentação 

do documentário Cidadãos 

de corpo inteiro) 

FITEI /PELE/ TNSJ Impressão (53p.) 2016 

Programa completo Festival mexe 2017 PELE / TNSJ(TeCA) Impressão (12p.) 2017 

Programa resumido Festival mexe 2017 PELE Impressão (4p.) 2017 

Programa IV Encontro 

Internacional de Arte e 

Comunidade 

O Mexe no TNSJ PELE/ TNSJ(TeCA) Impressão (8p. 

panfleto em leque) 

2017 

Ingresso espetáculo (O que 

acontece quando a PELE se 

Mexe?) 

O MEXE no TNSJ PELE/ TKNT/ TNSJ (TeCA) Impressão (ticket) 2017 

Ingresso congresso EIRPAC PELE/ IELTFCSHUNL/ 

CHAIAUE/ ESMAE/ ESTC/ 

CIACUA/FPCEUP/ TNSJ 

(TeCA) 

Impressão (ticket) 2017 

Ingresso espetáculo 

(Fuenteovejuna) 

O Mexe no TNSJ  Atalaya-TNT/ PELE/ TNSJ 

(TeCA) 

Impressão (ticket) 2017 

Ingresso espetáculo (Não usam 

ténis Naique) 

O MEXE no TNSJ Companhia Marginal/ PELE/ 

TNSJ (TeCA) 

Impressão (ticket) 2017 

Ingresso espetáculo (Quando o mar 

é mais) 

O MEXE no TNSJ Câmara Municipal de 

Esposende/ Triumph’arte/ 

PELE/ TNSJ(TeCA) 

Impressão (ticket) 2017 

Apresentação do projeto Isto é Partis FCG/ PELE Impressão (p.20) 2018 

Divulgação do projeto Isto é Partis FCG / PELE Impressão (tipo 

cartão postal) 

2018 

Fonte: elaboração própria. 
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Anexo 7– Inquérito por questionário  

                        Inquérito por Questionário                                
 

 

Pedimos a sua colaboração para participar a um Inquérito por Questionário sobre a sua 

experiência no MAPA. 
 

Todas as respostas fornecidas serão salvaguardadas e o anonimato dos inquiridos preservado. 

 

Este inquérito se insere no âmbito do projeto de Doutoramento em Sociologia da Faculdade de 

Letras da Universidade do Porto (FLUP) SFRH/BD/100168/2014, da investigadora Irene 

Serafino com título: As ações da sociedade civil de caráter cultural e artístico nos lugares da 

exclusão social: debates sobre democratização a partir do estudo de caso a Pele. 
 

O inquérito demora acerca de 15 minutos. 
 

Para contacto:  ------------------------@gmail.com   /   000000000 

Agradecemos a sua colaboração!   
 

  N°    
 

I.        CARACTERIZAÇÃO SOCIOGRÁFICA 

1. Nome: ________________________________________________________ 

2. Sexo:           Masculino               Feminino               Outro  

3. Idade:________________________________________________________ 

4. Naturalidade:_________________________________________________ 

5. Nacionalidade/s: ______________________________________________ 

6. Estado civil:  
 Solteiro-a 
 Casado-a 
 União de facto 
 Divorciado-a/Separado-a 
 Viuvo-a 
 Outro, (especificar):___________________________________ 

7. Habilitações literárias:  

(grau concluído)     Sem grau de ensino 

 Ensino primário (4ª classe)  

 Ensino básico 2º ciclo (6º ano)  

 Ensino básico 3º ciclo (9º ano)  

 Ensino secundário (12º ano)  

 Ensino superior  

mailto:------------------------@gmail.com
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II.        COMPOSIÇÃO DO NÚCLEO FAMILIAR 

8. Tem filhos?............ Sim         Não                  

9. Se sim, quantos?________________________________________ 

10. Quantas pessoas vivem na sua habitação, incluindo-se? (se vive sozinho responda 1) 

______________________________________________________________________ 
 

11. Quem vive consigo atualmente? (indicar nível de parentesco. Exemplo: cônjuge e 2 filhos) 

________________________________________________________________________________ 

III.        TERRITÓRIO  

12. Local de Residência: 

a) Concelho________________________________________ 
b) Freguesia________________________________________ 

c) Bairro ou Zona __________________________________  

13. Já viveu noutras cidades?    .......Sim       Não    

14. Se sim, quais cidades?__________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

15. No Porto, já viveu noutras freguesias?   .......Sim       Não    

16. Se sim, quais freguesias?_______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

17. Tipo de alojamento em que vive atualmente: 

  Apartamento arrendado 
  Apartamento de propriedade 
  Casa popular (habitação social) 
  Casa de propriedade 
  Casa arrendada 
  Ilha 
  Outro, (especifique) 

________________________________________ 
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IV.        RELAÇÃO COM A PELE_Espaço de Contacto Social e Cultural 

18. A qual grupo pertence? (pode indicar mais de uma resposta) 

 Pele 
 Grupo de Teatro do Oprimido AGE 
 Grupo de Teatro do Oprimido AURORAS  
 Grupo de Teatro Comunitário EMCOMUM de Lordelo do 

Ouro 
 Grupo de Teatro Comunitário do Centro Histórico - Vitória 
 Grupo de Teatro de Surdos do Porto 
 Nenhum  
 Outro (especificar qual):___________________________________________ 

19. Quando começou a participar dos projetos da Pele? (mês e ano) ___________________ 

20. Como conheceu a Pele?        (somente uma resposta) 

  Através de amigos 
  Através de um familiar 
  Através de um panfleto 
  Dos meios de comunicação (TV/rádio/facebook) 
  Na ocasião de um espetáculo 
  A associação foi ter consigo 
  Através de uma outra associação 
  Sob indicação dos serviços sociais 
  Outro (especificar): 
_________________________________________ 

21. Antes de entrar nos projetos da Pele, possuía algumas aprendizagens ou 

experiências teatrais prévias?  (como ator) 

 Nenhuma 

 Poucas 

 Já fazia regularmente parte de um grupo amador 

 Outro 

(especificar):__________________________________________ 
 

 
 

22. Costumava ir ao teatro antes de participar aos projetos da Pele?   (como espectador) 

Nunca                Raramente                Às vezes            Muitas vezes                  Habitualmente 
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23. Em que medida as razões elencadas foram determinantes para a sua participação 

inicial? 

 Pouco 

determinante 

Levemente 

determinante 

Nem pouco 

nem muito 

determinante 

Bastante 

Determinante 

Muito 

determinante 

1 2 3 4 5 

Muito tempo livre a disposição      

Vontade de aprender a atuar como ator      

Vontade de fazer uma experiência nova      

Momento de afastamento dos 

problemas cotidianos 

     

Convívio com pessoas já conhecidas      

Encontro de pessoas novas (estreitar 

novos laços) 

     

Vontade de transmitir conhecimento      

Convicções políticas pessoais      

Outro(especificar): ________________      

24. Em quais outros projetos da Pele participa ou já participou?   (pode indicar mais de 

uma resposta) 

  Terra 
  Povoar 
  Nós 
  Peregrinações 
  Siga a Rusga 
  Raizes e Asas 
  Passeios ao Pôr do Sol 
  Quase Nada 
  Eram umas quantas vezes 
  Mais não posso! 
  Outros? Quais? 

______________________________________________________ 

25. Em média, com que frequência participa de atividades promovidas pela Pele?              
                                                                                                                                                 (ensaios) 

  Duas vezes por ano 
  Uma vez cada dois meses 
  Uma vez por mês 
  Várias vezes por mês 
  Semanalmente 
  Quase todos os dias 
  Diariamente 

 
 



 

412 

26. Sai com colegas da Pele fora do âmbito das atividades promovidas pela 

associação?  
                          (contato direto e espontâneo com outras pessoas do grupo) 

  Nunca 
  Uma vez por ano 
  Duas vezes por ano 
  Uma vez por mês 
  Várias vezes por mês 
  Semanalmente 
  Quase todos os dias 
  Diariamente 

V.        O MAPA 

 

27. O Mapa foi o primeiro espetáculo de teatro em que atuou?         Sim          Não  

 

28.  Em quais apresentações do Mapa esteve presente? (como ator) 

  Mosteiro São Bento da Vitória               dia  31  de outubro 
  Mosteiro São Bento da Vitória               dia  1 de novembro 
  Mosteiro São Bento da Vitória               dia  2 de novembro 
  Casa da Música                                       dia  2 de abril 
  Teatro Nacional D. Maria II (Lisboa)     dia  6 de junho 

eCa (Mexe)                                           dia 13 de setembro 

 
29. Participou a outros eventos de apresentação pública do Mapa?         

 

Sim           Não  
(palestras na Universidade/ apresentação da programação/ debates públicos) 

 

30. Como costuma ir aos ensaios do Mapa?   (pode indicar mais de uma resposta) 

  Com meio de transporte público 
  Com meio de transporte próprio 
  Pegando boleia com  um(a) colega 
  A pé 
  Em bicicleta 
  Outro (especificar):_________________________ 

31. Entre as apresentações nas quais participou, qual gostou mais?   (somente uma 

resposta) 

  Mosteiro São Bento da Vitória                  dia  31  de outubro 
  Mosteiro São Bento da Vitória                  dia 1 de novembro 
  Mosteiro São Bento da Vitória                   dia 2 de novembro 
  Casa da Música                                          dia 2 de abril 
  Teatro Nacional D. Maria II (Lisboa)        dia 6 de junho 

eCa (Mexe)                                           dia 13 de setembro 

32. Por quê?_____________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

____________________________ 
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33. Após a experiência do Mapa, a sua relação com o teatro mudou?.........  

Sim           Não 

34. Por quê?________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

VI.        CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÓMICA 

35. Condição atual perante o trabalho:         (somente uma resposta) 

   Estudante 

   Exerce profissão a tempo inteiro 

   Exerce profissão a tempo parcial 

   Estágio profissional  

   Estudante/ trabalhador  

   Ocupa-se das tarefas do lar 

   Não apto a trabalhar 

   Desempregado(a) 

   Reformado(a) 

   Outro 

(especificar):___________________________________________ 

36. Situação na profissão:                
 Responda à questão  apenas se a sua resposta à questão  37   foi “Exerce profissão a 

tempo inteiro, a tempo parcial, estudante trabalhador ou estágio profissional”. 
 

 Empregado com contrato regular a tempo indeterminado 

 Empregado com contrato regular a tempo certo 

 Empregado sem contrato 

 Trabalhador por conta própria (recibos verdes) 

 Trabalhador em empresa familiar remunerado 

 Trabalhador em empresa familiar não remunerado 

 Outro (especificar): 

_____________________________________________ 

37. Situação em relação aos benefícios de proteção social: 
    

(Explicitar com uma X para cada situação) 
Recebo 

atualmente 

Nunca 

recebi 

Já recebi, mas 

não recebo mais Não sei 

Subsídio social de desemprego      

Abono de família     

Pensão de sobrevivência, invalidez e velhice      

Rendimento Mínimo Garantido / 

Rendimento Social de Inserção 
    

Subsídio Mensal Vitalício     
Bolsa de estudo     
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38. Qual A principal fonte de rendimento do seu núcleo familiar nos últimos 12 

meses?                                                                                                     (somente uma resposta) 

 Trabalho remunerado                  

 Reforma/ Pensão 

 Rendimento da propriedade ou da empresa 

 Subsídios de proteção social 

 A cargo da família 

 Outra (especificar):_____________________________ 

    Se está disponível a efetuar uma entrevista, deixe aqui seu contacto: 
(telefone ou e-mail) 

 

 
 

 

OBRIGADA pela colaboração! 
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Anexo 8– Ficha de caracterização sociodemográfica que acompanhou as 

entrevistas, compilada junto ao entrevistado/a  

 

Entrevista N°   

                   

1 Sexo      Masculino         Feminino                                                             

2 Idade  

3 Naturalidade  

4 Nacionalidade/s  

6 Estado Civil  

7 Freguesia de residência  

8 Habilitações literárias  

9 Condição perante o trabalho  

10 Atividade profissional exercida  

10  Outras atividades exercidas no 

passado  
 

11 Ano de inicio da participação 

com a Pele 

 

12 Grupo(s) da Pele em que 

participa 

 

13 Projetos em quais participou  
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Anexo 9– Declaração do consentimento informado   

                                    

Declaração de Consentimento Informado 
 

Eu, _________________________________________, concordo de livre e espontânea vontade em 
participar do projeto de Doutoramento em Sociologia da Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto (FLUP) SFRH/BD/100168/2014 – As ações da sociedade civil de 
caráter cultural e artístico nos lugares da exclusão social: debates sobre democratização a 
partir do estudo de caso a Pele, aprovado e financiado pela Fundação para a Ciência e a 
Tecnologia (FCT), e declaro que estou esclarecido (a) sobre o mesmo para tomar tal 
decisão. 

Na condição de participante da pesquisa, estou ciente de que: 
 O objetivo central da pesquisa é o de compreender como determinadas ações da sociedade civil 

proporcionam alternativas às formas de exclusão e segregação social no Concelho do Porto, no 
caso, como e em que medida o recurso de práticas artísticas e culturais como formas de 
revitalização da participação democrática e combate à exclusão social criam novas redes de 
relações locais que proporcionam inclusão; 

 Poderei tomar conhecimento dos resultados, caso eu venha a desejar, e poderei ter acesso a 
uma cópia da Tese que ficará à disposição na Biblioteca da FLUP; 

 Em qualquer etapa do estudo, poderei colocar qualquer questão acerca do mesmo; 

 Tenho a liberdade de desistir ou de interromper a colaboração nesse estudo em qualquer 
momento até a sua conclusão, sem necessidade de explicação e sem que isso me cause 
prejuízos ou penalidades; 

 Não há benefício direto para o participante e esta pesquisa não me trará prejuízos, riscos, 
desconfortos ou lesões; 

 Este documento será conservado de forma segura pela equipa de investigação. 

Portanto, autorizo que: 
 A entrevista seja gravada em suporte áudio para fins académicos; 

 As minhas perspetivas sejam incorporadas nos resultados do estudo; 

 Os resultados dessa pesquisa sejam apresentados em eventos, publicações científicas ou outros 
meios de divulgação, sem que meus dados pessoais não autorizados sejam mencionados;  

 As informações prestadas sejam utilizadas para a construção de uma Tese de Doutoramento, a 
qual será entregue à Universidade do Porto. 

Porto, ____de _____________ de 201_. 
_________________________________________________________________________ 

Participante da pesquisa ou responsável 

____________________________________________________________________________________ 
Investigadora responsável pelo projeto 

 
 

Projeto de Doutoramento: “As ações da sociedade civil de caráter cultural e artístico nos lugares da exclusão 
social: debates sobre democratização a partir do estudo de caso a Pele”; aprovado e financiado pela 
Fundação para a Ciência e a Tecnologia (Bolsa FCT SFRH/BD/100168/2014). Conta com a orientação e 

coorientação, respectivamente, dos Professores Natália Azevedo e João Teixeira Lopes, ambos da FLUP. 
 

Investigadora responsável: Irene Serafino, estudante do Doutoramento em Sociologia da Faculdade de Letras 
da Universidade do Porto (FLUP) e investigadora integrada do Instituto de Sociologia da UP. 

Endereço para contacto:  

irene.serafino85@gmail.com  
 

mailto:irene.serafino85@gmail.com
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Anexo 10a– Guião entrevista com os participantes às atividades da associação  

Entrevista semi-diretiva com os participantes do “Mapa”268 

 

Entrevistador(a): (Irene Serafino)  Local:                                Hora de início: N° 

Entrevistado(a):                               Data:                                  Hora de fim:                            

 

INTRODUÇÃO 

Esclarecimento sobre o projeto: tema e objetivos 

Solicitação da participação no estudo 

Garantia de confidencialidade e anonimato (termo de consentimento) 

 

I. Caracterização sóciodemográfica do entrevistado (estas informações decorrerão dos 

Inquéritos por Questionário e da Ficha de caracterização sociodemográfica). 

 

II. A relação com o território 

Descrição 

2.1 Como descreveria o território em que vive? (situação geográfica, descrição do espaço) 

2.2 Quais as maiores problemáticas presentes no território em que vive? 

2.3 Quais as características mais positivas deste território? 
2.4 Quais são os seus lugares preferidos deste território? Por quê? 

Relação com o território 

2.5 Faz parte de associações de moradores ou outros grupos presente no território em que vive? 
Quais? 

2.6 Qual a sua função neles? 

2.7 Qual a sua relação com os serviços sociais do território? 

2.8 Qual a sua relação com a vizinhança? 
2.9 Durante quais atividades frequenta mais o espaço público? Fica no bairro de residência ou 

costuma ir para outros sítios da cidade? Por quê? Quais?   

 

III. A relação com a associação 

Motivação para participar em projetos culturais 

3.1 Quais foram os motivos iniciais que lhe levaram a participar aos projetos da associação 

Pele-Espaço de Contacto Social e Cultural? 

Inicio 
3.2 Como começou a ter contato com o grupo? Alguém lhe convidou ou lhe indicou o 

grupo? Quem? Em qual ocasião? 

Hoje 
3.1 Qual é o seu papel na associação Pele- Espaço de Contacto Social e Cultural hoje?  

3.2 Qual a sua relação com o grupo hoje?  

3.3 Quais são os motivos que lhe fazem continuar a participar? 

                                                             
268 A ser associada à “Ficha de categorização sociodemográfica” (anexo8) 
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Significados 

3.4  Qual, entre os projetos em quais participou, foi o mais significativo? Por quê? 

O grupo específico  
3.5 O grupo da Pele ao qual pertence ensaia na freguesia? Onde? 

3.6  Os ensaios acontecem de forma regular? Quantas vezes por semana? 

Amanhã 
3.7  De que forma o grupo pretende continuar as atividades? 

 

IV. A experiência teatral 

Expectativas 

4.1 Quais eram as suas expectativas iniciais ao participar aos projetos da Pele? 

4.2 Elas foram confirmadas? Por quê? 

4.3 Qual foi o momento mais difícil durante esses projetos? 

Relação prévia com algum tipo de arte 

4.4 Antes de participar aos projetos da Pele, o que significavam o teatro, o Teatro 

Comunitário e o Teatro do Oprimido para si? 
4.5 Teve outras experiências anteriores com algum tipo de arte? Quais? 

Significados 
4.6  E hoje o que significam o teatro, o Teatro Comunitário e o Teatro do Oprimido? 

Mudança pessoal 
4.7 O que a experiência de teatro mudou em si? 

4.8 De que forma a participação aos projetos da Pele foi marcante no seu dia a dia? 

4.9 Adquiriu novas competências? Quais? 

O projeto o Mapa  

4.10  O que mais gostou do processo de criação do Mapa? 

4.11 De que forma a sua experiência de vida foi inserida no processo de criação do 
Mapa? 

4.12 Ficou satisfeito com a apresentação final do Mapa? Por quê?  

4.13 Recomendaria esta experiência para outras pessoas da sua comunidade? Por 

quê?  

V. Impactos  

 (DIMENSÃO SOCIAL) As relações de proximidade 

5.1 Quais atividades costuma fazer em conjunto com os outros integrantes da Pele? 

5.2 Como define as relações entre as pessoas? (Amizade/ solidariedade/ colegas de 

trabalho) 
5.3 E o que mudou na relação com os outros integrantes durante os projetos? 

5.4 Se sente apoiado/a pelo grupo? De que forma(s)? 

5.5 Acha que entre os integrantes do Mapa existem relações de solidariedade? Por quê? (o 

que entende por solidariedade) 
5.6  Pode contar uma experiência concreta a esse respeito? 

 

A participação/cidadania 

5.7 Acha que com o Mapa os bairros/territórios representados adquiriram nova visibilidade 

perante a cidade do Porto? De que forma?  
5.8 Acha que os projetos da Pele abrem novos espaços de dialogo entre o ponto de vista dos 

participantes e o poder político? De que forma? 

5.9 Os projetos da Pele, em particular o Mapa, lhe fizeram refletir mais sobre o seu papel na 

sociedade? De que maneira(s)?  
5.10 O que pensa hoje deste seu papel? 
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5.11 Quais ações executa neste sentido? 

Integração/combate à exclusão 

5.12 Acha que os projetos da Pele ajudam a criar integração de pessoas menos 
favorecidas na sociedade? Por quê? Como? 

Território 

5.13 De que forma(s) acha que um trabalho como o da Pele pode melhorar a sua 

freguesia? e a sua cidade? 

VI. Grau de satisfação geral 

6.1 A sua vida é feliz? (Aqui utilizaria a técnica descrita em Ghiglione e Matalon (2005) 

p.153269) 

6.2 Acha que a participação à Pele melhorou a sua qualidade de vida? Por quê? De que 

forma?  
6.3 Quais são os seus projetos FUTUROS relativamente à arte e aos projetos teatrais? 

  

                                                             
269 “Apresenta-se à pessoa inquirida uma escala com 13 pontos, explicando que o valor mínimo representa 

a vida mais infeliz que se possa imaginar. Pede-se então ao inquirido que descreva essa vida, passando-se 

depois ao outro extremo da escala, que representa a vida mais feliz. Tendo a pessoa descrito também essa 

vida, pede-se-lhe que situe na escala assim definida a sua vida actual, eventualmente a sua vida passada 

ou aquela que imagina para os próximos anos. Esta forma um pouco complexa de actuar, apresenta duas 

vantagens. Em primeiro lugar, é a pessoa que, de certa forma, constói a sua própria escala[...] Em 

segundo lugar, as descrições dos extremos da escala fornecem elementos, em si mesmos interessantes, 

sobre o sistema de valores das pessoas inquiridas, os seus medos, as suas aspirações.”(Ghiglione, 

Matalon, 2005, p.153). 
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Anexo 10a /1 – Guião de categorias de análise da entrevista com os participantes 

às atividades da associação. 

 

Caracterização 

sociodemográfica do 

entrevistado 

Idade, sexo, naturalidade, nacionalidade(s), estado civil, 

habilitações literárias, dimensão socioeconómica 

A relação com a 

associação 

Motivação (inicial e atual) 

Contato inicial 

Trajetória pessoal na PELE 

Relação atual com a associação 

A experiência artística e 

teatral 

Expectativas 

Experiências anteriores 

Dificuldades principais 

Descrição 

Significados 

Dimensão simbólica – (re)conhecimento social 

O projeto Mapa 

As especificidades do trabalho de grupo 

Projetos futuros 

Impactos dos projetos 

artísticos nos 

participantes (ponto de 

vista em primeira pessoa) 

Dimensão social (interpessoal/relacional) 

As relações de proximidade – a criação de grupos de colaboração 

Amizade/Solidariedade/Apoio 

Os diferentes níveis de relações 

Os conflitos e as dificuldades do trabalho de grupo 

 

Dimensão intrapessoal 

Mudança pessoal 

Dimensão cultural e artística 

Dimensão educativa 

Competências 

Aprendizagem 

Conscientização  

Participação 

Bem-estar psicofísico  

Teatro como espaço de liberdade 

Qualidade de vida 

Dimensão simbólica (autoestima/ autoconfiança/ satisfação 

pessoal) 
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Inclusão/combate à exclusão 

Contacto entre grupos populacionais heterogéneos  

Promoção de relações inusitadas 

Mudança do dia-a-dia 

Visibilidade 

Acesso 

Dimensão económica 

Reflexividade sobre si e sobre a relação com o outro 

A relação com o território Descrição 

Caraterísticas mais e menos positivas 

Participação em associações/grupos territoriais 

Participação em eventos/atividades em espaços públicos 

Relação com os serviços sociais 

Relação com a vizinhança 

Território e teatro A (nova) visibilidade dos territórios 

Dimensão simbólica 

Outros impactos 

Dimensão social 

Dimensão artística 

Dimensão económica 

 

 

 



 

422 

Anexo 10b–Guião entrevista com os participantes às atividades da associação (EP) 

 

 Entrevista semi-diretiva com os participantes de projeto em EP270
 

 

Entrevistador(a): (Irene Serafino) Local:                                Hora de início: N° 

Entrevistado(a):                               Data:                                  Hora de fim:                            

 

INTRODUÇÃO 

Esclarecimento sobre o projeto: tema e objetivos 

Solicitação da participação no estudo 
Garantia de confidencialidade e anonimato (termo de consentimento) 

 

 I. Caracterização sóciodemográfica do entrevistado  
Descrição do entrevistado. 

 II. A experiência no projeto  

Motivação para participar em projetos culturais  
2.1 Quais foram os motivos iniciais que lhe levaram a participar aos projetos da associação 
Pele-Espaço de Contacto Social e Cultural?  

 

Expectativas  
2.2 Quais eram as suas expectativas iniciais ao participar ao(s) projeto(s) da PELE?  

2.3 Elas foram confirmadas? Por quê?  

 

Relação prévia com algum tipo de arte/outras experiências  
2.4 Teve outras experiências anteriores com algum tipo de arte? Quais?  

2.5 Já tinha participado noutras atividades de formação no EP?  
 

Significados  
2.6 Antes de participar ao(s) projeto(s), o que significava o teatro para si?  

2.7 E hoje o que significa o teatro para si?  

 

Mudança pessoal  
2.8 O que a experiência de teatro mudou em si?  

2.9 De que forma a participação ao(s) projeto(s) da PELE foi marcante no seu dia-a-dia?  

2.10 Adquiriu novas competências? Quais?  

 

Mudanças face o contexto  
2.11 A sua relação com os espaços do EP mudou?  
O projeto em EP 

                                                             
270 A ser associada à “Ficha de categorização sociodemográfica” (anexo8) 
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2.12 O que mais gostou do projeto?  

2.13 Ficou satisfeito com a apresentação final do projeto? Por quê?  

2.14 Qual foi o momento mais difícil durante o projeto? Por quê?  

2.15 Qual foi o momento mais gratificante? Por quê?  

2.16 Mudaria algo?  

2.17 De que forma foi importante a presença do tutor dentro do projeto?  

 

III. Impactos  

(DIMENSÃO SOCIAL) As relações interpessoais  
3.1 O que mudou na relação com os outros integrantes durante o projeto?  

3.2 Qual a sua relação com os outros integrantes do grupo hoje?  

3.3 Qual a sua relação com os técnicos do EP hoje?  

3.4 Qual a sua relação com os guardas prisionais hoje?  

 

A participação/cidadania  
3.5 Acha que os projetos da Pele abrem novos espaços de dialogo entre o ponto de vista dos 

participantes e os técnicos e guardas? De que forma?  

3.6 O projeto lhe fez refletir mais sobre o seu papel na sociedade? De que maneira(s)?  

3.7 O que pensa hoje deste seu papel?  

3.8 Quais ações executa neste sentido?  

 

Integração/combate à exclusão  
3.9 Atualmente participa noutras atividades de formação? Quais?  

3.10 O que é estar recluso para si?  

3.11 Acha que os projetos da PELE ajudam a criar integração de pessoas menos favorecidas na 

sociedade? De que forma?  

3.12 Acha que pode ajudar no momento de saída do EP? De que forma?  

 

IV. Grau de satisfação geral  
4.1 Acha que a participação à PELE melhorou a sua qualidade de vida? De que forma?  

4.2 Quais são os seus projetos futuros relativamente à arte e aos projetos teatrais?  

4.3 A sua vida é feliz?271)  

                                                             
271 Técnica descrita em Ghiglione e Matalon (2005, p.153) “Apresenta-se à pessoa inquirida uma escala 

com 13 pontos, explicando que o valor mínimo representa a vida mais infeliz que se possa imaginar. 

Pede-se então ao inquirido que descreva essa vida, passando-se depois ao outro extremo da escala, que 

representa a vida mais feliz. Tendo a pessoa descrito também essa vida, pede-se-lhe que situe na escala 

assim definida a sua vida actual, eventualmente a sua vida passada ou aquela que imagina para os 

próximos anos. Esta forma um pouco complexa de actuar, apresenta duas vantagens. Em primeiro lugar, é 
a pessoa que, de certa forma, constói a sua própria escala[...] Em segundo lugar, as descrições dos 
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Anexo 10b /1 – Guião de categorias de análise da entrevista com os participantes 

às atividades da associação (EP). 

 

Caracterização 

sociodemográfica do 

entrevistado 

Idade, sexo, naturalidade, nacionalidade(s), estado civil, 

habilitações literárias, dimensão socioeconómica, estado de 

reclusão 

A relação com a 

associação 

Motivação  

Contato inicial 

Trajetória pessoal na PELE 

Relação atual com a associação 

A experiência artística e 

teatral 

Expectativas 

Experiências anteriores 

Dificuldades principais 

Descrição 

Significados 

Dimensão simbólica (reconhecimento social) 

As especificidades do trabalho de grupo 

Projetos futuros 

Impactos dos projetos 

artísticos nos 

participantes (ponto de 

vista em primeira pessoa) 

Dimensão social (interpessoal/ relacional) 

As relações de proximidade – criação de grupos 

Amizade/Solidariedade/Apoio 

Os diferentes níveis de relações 

Os conflitos e as dificuldades do trabalho de grupo 

 

Dimensão intrapessoal 

Mudança pessoal 

Dimensão cultural e artística 

Dimensão educativa 

Competências 

Aprendizagem 

Conscientização 

Formação 

Participação 

Bem-estar psicofísico  

Teatro como espaço de liberdade 

Qualidade de vida 

Dimensão Simbólica (autoestima/ autoconfiança/ satisfação 

                                                                                                                                                                                   
extremos da escala fornecem elementos, em si mesmos interessantes, sobre o sistema de valores das 

pessoas inquiridas, os seus medos, as suas aspirações.”(Ghiglione, Matalon, 2005, p.153).   
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pessoal) 

 

Inclusão/combate à exclusão 

Visibilidade (perante à instituição e à sociedade) 

Acesso 

Reflexividade sobre si e sobre a relação com o outro 

Ajuda no momento de saída do EP 

 

Mudanças face ao 

contexto  

 

Mudança do dia-a-dia  

Possibilidades de uma nova relação com a instituição 

Relaçãocom os espaços do EP 

Relação com os técnicos e guardas prisionais 

Espaços de liberdade em EP 

Contato fora-dentro EP 

Experiências inusitadas (de formação/ de ocupação dos tempos 

do EP/ de contato com práticas artísticas/ de colaboração em 

grupo) 
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Anexo 11a – Guião entrevista com os parceiros  

Entrevista semi-diretiva com pessoas de associações/serviços do território que têm 

laços/parcerias com a PELE” 

Entrevistador(a): (Irene Serafino) Local:                                Hora de início: N° 

Entrevistado(a):                               Data:                                  Hora de fim:                            

 

INTRODUÇÃO 
Esclarecimento sobre o projeto: tema e objetivos 

Solicitação da participação no estudo 

Garantia de confidencialidade e anonimato (termo de consentimento) 
 
I. Caracterização sócio-demográfica do entrevistado 

1.1 Qual a sua idade? 

1.2 Qual a sua nacionalidade? 

1.3 Onde nasceu (naturalidade)? 

1.4 Qual é a sua formação escolar? 

1.5 Onde vive hoje? (em qual cidade/bairro) 

1.6 Em qual serviço trabalha? De qual associação faz parte? 

1.7 Qual seu papel nesse serviço/ associação? 

 

II. O território 

2.1 Como descreveria o território em que atua? (situação geográfica, descrição do espaço) 

2.2 Quais as maiores problemáticas presentes no território? 

2.3 Quais as características mais positivas deste território? 

2.4 De que forma as pessoas utilizam o espaço público? 

2.5 Na sua perspetiva, como considera as relações entre a vizinhança deste território? 

 

III. O serviço 

3.1 Quais são as estratégias principais que o serviço/associação utiliza?  

3.2 Quais as atividades que desenvolve? 

3.3 Onde acontecem as atividades? 

3.4 Desenvolvem um trabalho em espaços públicos abertos? 

3.5 Quantas pessoas o vosso serviço/associação abrange? 

3.6 Qual o perfil das pessoas com as quais trabalham (usuários)? (idade, sexo, lugar de 

residência, nacionalidade, situação familiar, situação no mercado de trabalho). 
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IV. A relação com a Pele 

4.1 Quais os motivos que vos levam a criar parcerias com a PELE? 

4.2 Desde quando existem relações entre o serviço/associação e a PELE? 

4.3 Qual a relação (que tipo) que existe entre o seu serviço/associação e a PELE?  

4.4 Como costumam acontecer estas parcerias? Estão formalizadas? 

4.5 Que tipos de atividades desenvolvem em conjunto? 

4.6 Como se distribuem as tarefas compartilhadas? 

4.7 Com qual frequência trabalham em conjunto? (Conjuntural, habitual)  

4.8 Quais os pontos de força dessa parceria? 

4.9 Quais os pontos críticos? 

 

V. Os impactos 

5.1 O que o trabalho da PELE pode acrescentar ao vosso trabalho? 

5.2 Os projetos da PELE facilitaram o vosso trabalho com as pessoas? De que forma? 

5.3 De que forma os projetos da Pele criam novos estímulos à participação dos cidadãos no 

território? 

5.4 Acha que os trabalhos da PELE melhoram a qualidade de vida das pessoas? De que 

forma? 

5.5 Acha que criam novas relações de solidariedade? 

5.6 Acha que fortalecem os laços sociais? 

5.7 Na sua perspetiva, qual o impacto das atividades da PELE no território? 
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Anexo 11a /1 – Guião de categorias de análise da entrevista com os parceiros. 

 

Caracterização 

sociodemográfica do 

entrevistado 

Habilitações literárias, profissão, função no serviço/ associação 

O serviço Descrição do serviço  

Objetivo 

Atividades 

Profissionais envolvidos 

Estratégias principais 

A presença no território 

População que abrange (quantificação/ perfis) 

A relação com a 

associação PELE 

Motivação da parceria 

Contato inicial 

Trajetória da relação de parceria (visão temporal, frequência, 

níveis de formalidade das relações) 

Distribuição de tarefas no trabalho de parceria 

Atividades implementadas na colaboração 

Pontos de força e pontos críticos da parceria 

Relação atual com a associação 

Projetos futuros 

As especificidades das 

metodologias artísticas 

em contexto de 

intervenção social 

 

Expectativas 

As peculiaridades  

Pontos de força e pontos críticos  

 

Impactos dos projetos 

artísticos no serviço 

Possibilidades de facilitar o trabalho com as pessoas 

Criação de estratégias que utilizam linguagens múltiplas 

Criação de grupos de trabalho multidisciplinares 

Desafios e dificuldades 

Modificação dos tempos e ritmos de trabalho 

Impactos dos projetos 

artísticos nos 

participantes (ponto de 

vista de observadores 

privilegiados) 

Dimensão social (interpessoal/relacional) 

As relações de proximidade – criação de grupos 

Amizade/Solidariedade/Apoio 

Os diferentes níveis de relações 

Os conflitos e as dificuldades do trabalho de grupo 

 

Dimensão intrapessoal 
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Mudança pessoal 

Dimensão cultural e artística 

Dimensão educativa 

Competências 

Aprendizagem 

Conscientização 

Formação 

Participação 

Bem-estar psicofísico  

Teatro como espaço de liberdade 

Qualidade de vida  

Dimensão Simbólica (autoestima/ autoconfiança/ satisfação 

pessoal) 

 

Inclusão/combate à exclusão 

Visibilidade (perante à instituição e à sociedade) 

Acesso 

Reflexividade sobre si e sobre a relação com o outro 

 

Território de atuação Descrição 

Caraterísticas mais e menos positivas (recursos e problemáticas) 

Relação dos moradores com o território 

Relação dos moradores com os serviços sociais 

Impactos dos projetos artísticos nos territórios (dimensão social, 

económica, artística, simbólica) 
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Anexo 11b – Guião entrevista com os parceiros (EP) 

Entrevistador(a): (Irene Serafino) Local:                                Hora de início: N° 

Entrevistado(a):                               Data:                                  Hora de fim:                            

 
Entrevista semi-diretiva com os técnicos dos EP 

INTRODUÇÃO  
Esclarecimento sobre o projeto: tema e objetivos  

Solicitação da participação no estudo  
Garantia de confidencialidade e anonimato (Declaração de consentimento informado) 

 I. Caracterização sóciodemográfica do entrevistado  
Descrição do entrevistado.  
1.1 Qual a sua idade?  

1.2 Qual a sua nacionalidade?  

1.3 Onde nasceu (naturalidade)?  

1.4 Quais são as suas habilitações literárias? (Percurso formatívo)  

 

II. O serviço  
Caraterização  
2.1 Em qual serviço trabalha?  

2.2 Quais são os objetivos principais do serviço?  

2.3 Quais são as estratégias principais que o serviço utiliza?  

 

Dimensão profissional  
2.4 Qual seu papel nesse serviço?  

 

III. A relação com a Pele  

Motivação  
3.1 Quais os motivos que vos levam a criar parcerias com a Pele?  

 

Andamento das atividades  
3.2 Durante quais projetos desenvolvidos pela Pele em EP esteve presente?  

3.3 Que tipos de atividades desenvolvem em conjunto?  

3.4 Como se distribuem as tarefas compartilhadas?  

3.5 Com qual frequência trabalham em conjunto? (Conjuntural, habitual)  

 

IV. A experiência no projeto artístico em EP  
Expectativas  
4.1 Quais eram as suas expectativas iniciais perante o projeto ENTRADO/Inesquecível Emília/ 

ECOAR?  

4.2 Elas foram confirmadas? Por quê?  

O projeto  
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4.3 O que mais gostou dos projeto?  

4.4 Ficou satisfeito/a com as apresentações finais dos projetos? Por quê?  

4.5 Qual foi o momento mais difícil durante os projetos em EP? Por quê?  

4.6 Qual foi o momento mais gratificante? Por quê?  

4.7 Mudaria algo?  

4.8 De que forma foi importante a presença do tutor dentro do projeto ECOAR?  

 

Mudança pessoal  
4.9 O que a experiência mudou em si?  

4.10 De que forma os projetos foram marcantes no seu dia-a-dia?  

4.11 Adquiriu novas competências? Quais?  

 
 

V. Impactos  

A participação/cidadania  
5.1 Acha que os projetos da PELE abrem novos espaços de dialogo entre o ponto de vista dos 

participantes e os técnicos e guardas? De que forma?  

 

Integração/combate à exclusão  
5.2 O que é o trabalho de técnico/guarda no EP?  

5.3 O que o trabalho da PELE pode acrescentar ao vosso trabalho?  

5.4 Os projetos da PELE facilitaram o vosso trabalho com as pessoas? De que forma?  

5.5 Acha que os projetos da PELE ajudam a criar integração de pessoas menos favorecidas na 
sociedade? De que forma?  

5.6 De que forma os projetos da PELEcriam novos estímulos à participação dos reclusos em 
projetos de formação?  

5.7 Acha que pode ajudar no momento da saída dos reclusos do EP? De que forma?  
 

IV. Grau de satisfação geral  
6.1 Acha que os trabalhos da PELE melhoram a qualidade de vida das pessoas (técnicos e 

reclusos)? De que forma?  

6.2 Quais são os pontos de força do desenvolvimento de projetos de formação e criação artística 

em EP em parceria com a Pele?  

6.3 Quais os pontos críticos?  
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Anexo 11b /1 – Guião de categorias de análise da entrevista com os parceiros 

(EP). 

 

Caracterização 

sociodemográfica do 

entrevistado 

Habilitações literárias, profissão, função no serviço/ associação 

O serviço Descrição do serviço  

Objetivo 

Atividades 

Profissionais envolvidos 

O que é o trabalho de técnico/guarda num EP 

Estratégias principais 

População que abrange (quantificação/ perfis) 

A relação com a 

associação PELE 

Motivação da parceria 

Contato inicial 

Trajetória da relação de parceria (visão temporal, frequência, 

níveis de formalidade das relações) 

Distribuição de tarefas no trabalho de parceria 

Atividades implementadas na colaboração 

Pontos de força e pontos críticos da parceria 

Relação atual com a associação 

Projetos futuros 

As especificidades das 

metodologias artísticas 

em EP 

 

Expectativas 

As peculiaridades  

Pontos de força e pontos críticos  

 

Impactos dos projetos 

artísticos no serviço 

O que o trabalho da PELE pode acrescentar ao trabalho 

profissional 

Possibilidades de facilitar no trabalho com as pessoas 

Criação de estratégias que utilizam linguagens múltiplas 

Criação de grupos de trabalho multidisciplinares 

Qualidade de vida na instituição 

Desafios e dificuldades 

Modificação dos tempos e ritmos de trabalho 

Mudança do dia-a-dia  

Mudanças nas relações técnicos/chefes de guardas/ reclusos 

Contato fora-dentro EP 

Ressignificação e novas utilizações de espaços do EP 

 



 

433 

Impactos dos projetos 

artísticos nos 

participantes (ponto de 

vista de observadores 

privilegiados) 

Dimensão social (interpessoal/relacional) 

As relações de proximidade – criação de grupos 

Amizade/solidariedade/apoio/colaboração/cooperação 

Os diferentes níveis de relações 

Os conflitos e as dificuldades do trabalho de grupo 

Mudanças nas relações técnicos/chefes de guardas/ reclusos 

 

Dimensão intrapessoal 

Mudança pessoal 

Dimensão cultural e artística 

Dimensão educativa 

Competências 

Aprendizagem 

Conscientização 

Formação 

Participação 

Bem-estar psicofísico  

Teatro como espaço de liberdade 

Qualidade de vida 

Dimensão Simbólica (autoestima/ autoconfiança/ satisfação 

pessoal) 

 

Inclusão/combate à exclusão 

Visibilidade (perante à instituição e à sociedade) 

Acesso 

Reflexividade sobre si e sobre a relação com o outro 

 

Mudanças face ao 

contexto  

 

Possibilidades de uma nova relação com a instituição 

Relação com os técnicos e guardas prisionais 

Espaços de liberdade em EP 

Experiências inusitadas (de formação/ de ocupação dos tempos 
do EP/ de contato com práticas artísticas/ de colaboração em 

grupo) 
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Anexo 12 – Guião entrevista com os fundadores da PELE  

Entrevista semi-diretiva aos fundadores da PELE – Espaço de Contacto Social e Cultural 

 
Entrevistador(a): (Irene Serafino) Local:                                Hora de início: N° 
Entrevistado(a):                               Data:                                  Hora de fim:                            

 

INTRODUÇÃO 

Esclarecimento sobre o projeto: tema e objetivos 

Solicitação da participação no estudo 

Garantia de confidencialidade e anonimato (termo de consentimento) 

I. Caracterização sócio-demográfica do entrevistado 

1.1 Qual a sua idade? 

1.2 Qual a sua nacionalidade? 

1.3 Onde nasceu (naturalidade)? 

1.4 Onde vive hoje? (em qual cidade/bairro) 

1.5 Quais foram os seus percursos formativos? 

1.6 Quais são os seus âmbitos de trabalho? Qual seu papel? Qual a sua situação 

profissional? 

II. Nível Pessoal 

Motivações (Ontem/hoje) 

2.1 Qual foi a motivação inicial para o seu envolvimento na PELE? Mudou no decorrer do 

tempo?  

2.2 Qual é a sua motivação, ou quais são as suas motivações principais hoje?  

Papel/Funções (Ontem/hoje/amanhã) 

2.3 Quais são as suas funções na PELE hoje? (Qual é o seu papel) 

2.4 Se mantiveram inalteradas ao longo da sua atividade na associação? 

2.5 Tem projetos futuros em relação a isso? Quais? 

Relações com as pessoas 

2.6 Como descreve a sua relação com as pessoas que participam dos projetos? 

 Significados 

2.7 O que é hoje a Pele para si? 

III. Nível da associação 

Momentos importantes (Ontem/hoje) 

3.1 Existem momentos que podem ser sublinhados como mais importantes para a 

afirmação e a consolidação da associação? Se sim, quais? 

3.2 Como descreveria o momento em que se encontra hoje a associação?  

Objetivos (Ontem/hoje) 

3.3 Quais os principais objetivos da associação hoje?  

3.4 Os objetivos se modificaram ao longo do percurso da associação? 

Estrutura (Ontem/hoje) 
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3.5 Qual a estrutura da associação hoje?  

3.6 Se manteve inalterada ao longo destes anos?  

3.7 Se não, quais as principais mudanças? 

Atividades (Hoje/amanhã) 

3.8 Quais projetos estão atualmente a decorrer?  

3.9 Quais novas candidaturas planejadas? 

Parcerias (Serviços Sociais/Academia) 

3.10 Durante estes oito anos e meio de atividades, quais foram as associações, 

serviços, instituições com as quais construíram parcerias mais continuadas e 

regulares no tempo? 

3.11 Quais os pontos de força dessas parcerias? 

3.12 E os pontos críticos? 

3.13 Do seu ponto de vista, quais são as contribuições que o mundo académico pode 

trazer-vos com o estudo do vosso trabalho por parte de investigadores externos? 

Financiamentos 

3.14  Se pode dizer que o percurso da associação se enquadra em projetos 

desenvolvidos com diferentes tipos de financiamentos efetuados por múltiplas 

instituições? 

3.15 Quais os pontos de força deste enquadramento financeiro? 

3.16 E os pontos críticos? 

IV. Plano do trabalho 

Estratégias principais (ontem/hoje) 

4.1 É possível falar em estratégias principais que a associação utiliza no decorrer de seus 

projetos? Se sim, quais? 

4.2 Existiram mudanças no decorrer destes anos em relação às estratégias de trabalho? 

Se sim, quais?  

4.3 Atualmente, quais são as mais praticadas? 

Trabalho por projetos (pró/contra) 

4.4 Se pode dizer que a Pele trabalha por projetos? 

4.5 Do seu ponto de vista, quais são os pontos de força do trabalho por projetos?  

4.6 Quais os pontos críticos?  (em relação ao vosso trabalho profissional, às populações 

e às comunidades com as quais trabalham). 

Perfil das pessoas 

4.7 Qual o perfil das pessoas com as quais trabalham? (idade, sexo, lugar de residência, 

nacionalidade, situação familiar, situação no mercado de trabalho). 

4.8 Do seu ponto de vista, o que move as pessoas a participarem aos ensaios, por vezes 

cansativos e que podem requerer elevados níveis de dedicação e entrega pessoal? 

(objetivo artístico? Espaço de liberdade? bem estar?) 

Aproximação ao terreno/ Critérios para a escolha 

4.9 Existem critérios específicos para a escolha dos destinatários de um projeto? Se sim, 

quais? (públicos alvo e territórios) 
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A direção artística 

4.10 Considerando que no desenvolvimento de projetos artísticos existem momentos 

muito diferentes, dos mais criativos aos mais diretivos, como vê o papel do diretor 

artístico nos diferentes momentos? 

4.11 Como se sentiu nestes diversos momentos? 

V. Nível do contexto 

TC e TO no Porto 

5.1 Como descreve a realidade da cidade do Porto do ponto de vista do associativismo e do 

TC? 

5.2 Do seu ponto de vista, o que eram o TO e o TC antes da PELE no Porto?   

5.3 O que é hoje o TO e o TC no Porto?  

5.4 Qual a mais valia que a PELE trouxe neste sentido? 

Os grupos que surgiram da PELE 

5.5 Hoje em dia, considera os grupos que surgiram do trabalho da PELE autónomos? Por 

quê?   

VI. Avaliação  

Da associação 

6.1 Qual é a sua avaliação geral do percurso da PELE ao longo destes quase nove anos 

(oito e meio) de atividade?  

6.2 Quais os maiores obstáculos que tiveram que enfrentar? 

6.3 Quais momentos lembra como mais gratificantes? 

6.4 Qual a sua perspetiva futura da associação? Como vê a PELE nos próximos anos? 

Dos projetos (impactos) 

6.5 Do seu ponto de vista, quais os impactos principais que os trabalhos da PELE 

produzem em relação às pessoas que participam aos seus projetos? (combate à 

discriminação/estimulo para a participação/ melhorar qualidade de vida/ criação de 

laços e relações de solidariedade/ melhorar as condições económiacas) 

6.6  Na sua perspetiva, qual o impacto das atividades da PELE no território? 
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Anexo 12 /1 – Guião de categorias de análise da entrevista com os fundadores da 

PELE. 

 

Caracterização 

sociodemográfica do 

entrevistado 

Idade, sexo, naturalidade, nacionalidade(s), estado civil, 
habilitações literárias, profissão, função na associação, dimensão 

socioeconómica  

A associação PELE Descrição  

Objetivo 

Atividades 

Estrutura 

Momentos importantes para a consolidação da associação 

Estratégias principais 

A presença no território 

População que abrange (quantificação/ perfis/ motivações) 

Enquadramento financeiro 

A fase atual (na altura das entrevistas) 

O trabalho por projetos (pontos de força e pontos críticos) 

As especificidades das metodologias artísticas em contexto de 

intervenção social 

Dificuldades e desafios principais 

 

A relação com a 

associação PELE 

Motivação (ontem/hoje) 

Funções na associação (ontem/hoje/amanhã) 

Trajetória pessoal na associação (visão temporal) 

Relação atual com a associação 

Projetos futuros 

O papel de diretor artístico 

 

As parcerias Descrição das associações, serviços, instituições com as quais 

construíram parcerias mais continuadas e regulares no tempo 

As parcerias com a academia 

Distribuição de tarefas no trabalho de parceria 

Atividades implementadas na colaboração 

Pontos de força e pontos críticos  

 

Impactos dos projetos 

artísticos nos 

participantes (ponto de 

vista de observadores 

privilegiados) 

Dimensão social (interpessoal/relacional) 

As relações de proximidade – criação de grupos 

Amizade/Solidariedade/Apoio 

Os diferentes níveis de relações 
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Os conflitos e as dificuldades do trabalho de grupo 

 

Dimensão intrapessoal 

Mudança pessoal 

Dimensão cultural e artística 

Dimensão educativa 

Competências 

Aprendizagem 

Conscientização 

Formação 

Participação 

Bem-estar psicofísico  

Teatro como espaço de liberdade 

Qualidade de vida 

Dimensão Simbólica (autoestima/ autoconfiança/ satisfação 

pessoal) 

 

Inclusão/combate à exclusão 

Visibilidade (perante à instituição e à sociedade) 

Acesso 

Reflexividade sobre si e sobre a relação com o outro 

 

Impactos nos territórios O trabalho de rede 

A criação de grupos autónomos  

A proposta de projetos de TC e TO 

Impactos dos projetos artísticos nos territórios (dimensão social, 

económica, artística, simbólica) 
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Anexo 13 – Guião entrevista com os representantes de grupos de teatro 

“autónomos”.  

 
Guião representantes de grupos de teatro mais “autónomos”. 

 

Entrevistador(a): (Irene Serafino) Local:                                Hora de início: N° 

Entrevistado(a):                               Data:                                  Hora de fim:                            

 

INTRODUÇÃO 

Esclarecimento sobre o projeto: tema e objetivos 
Solicitação da participação no estudo 

Garantia de confidencialidade e anonimato (termo de consentimento) 

 

I. Caracterização sócio-demográfica do entrevistado 

1.8 Qual a sua idade? 

1.9 Qual a sua nacionalidade? 

1.10 Onde nasceu (naturalidade)? 
1.11 Qual é a sua formação escolar? 

1.12 Qual é a sua situação no mercado do trabalho? (presente e passada/ não 

necessariamente remunerada) 
1.13 Onde vive hoje?  

1.14 Em quais outros lugares viveu? (trajetória habitacional) 

1.15  Desde quando faz parte da [nome do grupo]? 
1.16 Qual seu papel neste grupo? 

1.17 Faz parte de outras associações? Quais? 

 

II A associação (sua criação) 
2.1 Quando surgiu a [nome do grupo]? (contexto) 

2.2 Como se constituiu a [nome do grupo]? 

2.3 O que determinou a sua criação? (quais motivações) 
2.4 Quais são os objetivos da [nome do grupo]? 

2.5 Existe uma linha política assumida? Qual? 

2.6 Quais pessoas tiveram um papel principal para a sua formação?  

2.7 De que forma o trabalho da Pele foi importante na criação da [nome do grupo]? 
2.8 Quantas pessoas entraram na associação a partir da experiência da Pele?(Chegaram 

da Pele) 

2.9 Quantas pessoas que fazem parte da associação foram participar aos projetos da 
Pele? 

III A associação (hoje) 
3.1 A nível institucional, como é estruturada a associação? 

3.2 Como a associação se sustenta a nível financeiro? (Existem apoios financeiros? 

Existe uma quota de inscrição? Desenvolvem eventos que ajudem na obtenção de 

recursos?) 
3.3 Quantas pessoas compõem hoje a associação? 

3.4 Existe uma sede da associação?  
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3.5 Quais são as atividades que vocês desenvolvem? 

3.6 As atividades acontecem com regularidade? Com qual frequência? 

3.7 Para quem são direcionadas estas atividades? 
3.8 Onde acontecem estas atividades? 

3.9 Quantas pessoas participam das atividades? 

3.10 Quem participa das atividades? São residentes da freguesia? Qual o perfil das 
pessoas? (idade, sexo, nacionalidade, situação familiar, situação no mercado de 

trabalho). 

3.11 Quais os pontos de força da associação? 

3.12 Quais os pontos críticos? (as fragilidades) 
3.13 Que tipo de parceria existe entre [nome do grupo] e a Pele hoje? 

3.14 Quais os pontos de força dessa parceria? 

3.15 Quais os pontos críticos? 
 

IV Território 

4.1 Pode me descrever o território na qual a associação se insere? (situação geográfica, 
descrição do espaço). 

4.2 Quais as maiores problemáticas presentes no território? 

4.3 Quais as características mais positivas deste território? 

4.4 De que forma as pessoas utilizam o espaço público? 
4.5 Na sua perspetiva, como considera as relações entre a vizinhança deste território? 

4.6 Como pensa que [nome do grupo] possa ser uma mais valia para o território? 

4.7 Acha que o vosso trabalho possa melhorar a qualidade de vida das pessoas que 
participam às atividades? De que forma? 
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Anexo 13 /1 – Guião de categorias de análise da entrevista com os representantes 

de grupos de teatro “autónomos”. 

 

Caracterização 

sociodemográfica do 

entrevistado 

Idade, sexo, naturalidade, nacionalidade(s), estado civil, 

habilitações literárias, profissão, função no grupo de teatro, 

dimensão socioeconómica  

O grupo de teatro Descrição  

Criação (motivações/ circunstâncias) 

Objetivo 

Estrutura 

Atividades (frequência/tipologias) 

Participantes (quantificação/ perfis) 

Presença no território 

Pontos de força e fragilidades do grupo 

Enquadramento financeiro (sustentabilidade) 

 

A relação com a 

associação PELE 

A importância da PELE para a criação/consolidação do grupo 

Relação atual com a associação 

Atividades implementadas em colaboração 

Pontos de força e pontos críticos  

Projetos futuros 

 

Impactos das atividades 

do grupo nos 

participantes (ponto de 

vista em primeira pessoa) 

Dimensão social (interpessoal/ relacional) 

As relações de proximidade – criação de grupos 

Amizade/Solidariedade/Apoio 

Os conflitos e as dificuldades do trabalho de grupo 

 

Dimensão intrapessoal 

Mudança pessoal 

Dimensão cultural e artística 

Dimensão educativa 

Competências 

Aprendizagem 

Conscientização 

Formação 

Participação 

Bem-estar psicofísico  

Teatro como espaço de liberdade 

Qualidade de vida 

Dimensão Simbólica (autoestima/ autoconfiança/ satisfação 
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pessoal) 

 

Inclusão/combate à exclusão 

Visibilidade (perante à sociedade) 

Acesso 

Reflexividade sobre si e sobre a relação com o outro 

 

Impactos nos territórios Impactos dos projetos artísticos nos territórios (dimensão social, 

económica, artística, simbólica) 
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Anexo 14 – Resumo sistematizado das principais observações efetuadas.  

 
 Data Atividade Local Hora 

inicio 
Hora fim/ 
Duração  

Dia da 
semana 

Dados 

1.  31/10/2014 Espetáculo Mapa Mosteiro S Bento da 
Vitória - Porto 

21h30 +- 2h Quinta 
feira 

Ficha de observação, bilhete de 
ingresso/ panfleto com sinópse 

do espetáculo/ Imprensa (link no 

Diário)/ fotos 

2.  02/11/2014 Espetáculo Mapa Mosteiro S Bento da 
Vitória – Porto 

21h30 +-2h Sábado Ficha de observação/ bilhete de 
ingresso/ panfleto com sinopse 

do espetáculo/ Imprensa (link no 
Diário) 

3.  07/11/2014 Ciclo 
Metodologias Não-

Convencionais 

Faculdade de 
Psicologia e de 

Ciências da 
Educação da 

Universidade do 
Porto 

17h30 1h15 Sexta 
feira 

Gravação “Seminário 
7/11/2014” duração 1h13m 

/fotos/diário 

4.  20/11/2014 “O teatro na 
realidade ” 

Bar Moustache da 
praça Carlos Alberto, 

Porto 

21h30 1h30 Quinta 
feira 

Gravação áudio Encontro teatro 
22 11 2014.mp3 e panflete do 

evento Moustache 20 11 2014 e 

as fotos 

5.  27/11/2014 1º Seminário de 
Literacia em Saúde 

em Contextos 
Penitenciários 

Universidade 
Fernando Pessoa 

17h 18h40 Quinta 
feira 

Gravação 4 MJ estabelecimento 
prisional 27112014 

6.  22/01/2015 Apresentação 
pública do projeto 

ECOAR 

Casa da Prelada. 
Santa casa da 

Misericórdia do 
Porto 

17h 18h10 Quinta 
feira 

Diário, Panfelete do evento, n°12 
e 12b e gravação 5 

7.  24/01/2015 Apresentação curso 
TO 

FPCEUP 19h30 21h15 Sábado Panflete 13/ diário 

8.  19/03/2015 Processos artísticos 
e documentação 

Rua Armenia, ao 
Largo Artur Arcos, 

MiraGaia 

16h30 19h Quarta 
feira 

 

Panflete 18. Gravação 

9.  28/03/2015 Ensaio aberto 
Passeios ao Pôr do 

Sol/ 

São Bento-
Miradouro; itinerante 

17h30 20h Segunda 
feira 

Jorna l e programa do evento 

levantados no local /foto/ diário 

10.  02/04/2015 Espetáculo Mapa Casa da Música 21h +-2h Quinta 
feira 

Ficha/ fotos 

11.  30/03/2015 Festival Óprima Academia 
Contemporânea do 
Espetáculo (ACE) 

21h30 23h Segunda 
feira 

Diário 

12.  01/04/2015 Festrival Óprima Academia 
Contemporânea do 
Espetáculo (ACE) 

21h30 23h Terça 
feira 

Diário 

13.  22/04/2015 Ensaio Mapa Fábrica da rua da 
Alegria(piso de 

baixo) 

20h30 22h30 Terça 
feira 

Ficha sobre o ensaio 

14.  03/05/2015 Ensaio Nós Fábrica da rua da 

Alegria (piso de 
cima( 

11h 18h20 Domingo Ficha sobre o ensaio/fotos 

15.  09/05/2015 até 
10/05/2015 

Espetáculo Nós em 
Santiago + viagem 

com eles 

Teatro+jantar 
+hotel+volta 

20h30 
(mas 
cheguei 
às 18h)  

até 
15h 
do dia 
seguin

Sábado e 
domingo 

Ficha sobre espetáculo+diário 
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te 

16.  11/05/2015 Ensaio Mapa Junta da Freguesia de 
Bonfim 

21h 23h Segunda 
feira 

Ficha sobre ensaio+diário 

17.  18/05/2015 Ensaio Mapa Junta de Freguesia de 
Bonfim 

21h 23h16 Segunda 
feira 

Ficha sobre ensaio/fotos 

18.  25/05/2015 Ensaio Mapa Junta de Freguesia de 

Bonfim 

21h 23h23 Segunda 

feira 

Ficha do ensaio/foto 

19.  02/06/2015 Ensaio Mapa Casa da Música 20h30 23h10 Terça 
feira 

Ficha do ensaio/fotos 

20.  04/06/2015 Ensaio Mapa Junta de Freguesia de 
Bonfim 

21h 22h48 Quinta 
feira 

Ficha do ensaio/fotos 

21.  06/06/2015 e 

07/06/2015 

Ida a Lisboa Camioneta+almoço 

ar livre+ teatro 
(ensaios e 

espetáculos)+ 
hostel+passeio... 

7h30 22h 

do dia 
seguin
te 

Sábado e 

domingo 

Diário de campo 

22.  06/06/2015 Espetáculo Mapa Lisboa Teatro 
Nacional Dona 

Maria II 

21h 22h Sábado Ficha espetáculo/diário  

23.  07/06/2015 Espetáculo Nós Lisboa Teatro 
Nacional Dona 

Maria II 

16h 16h50 Domingo Ficha espetáculo/diário  

24.  10/06/2015 Ensaio Passeios ao 
Pôr do Sol 

Espaço público. 
Centro histórico do 

Porto 

15h 18h32 Quarta 
feira 

(feriado) 

Ficha /foto 

25.  11/06/2015 Encontro pós Mapa Fábrica da rua da 

Alegria 

21h 23h14 Quinta 

feira 

Diário 

26.  12/06/2015 Apresentação 
projeto ECOAR 

Quinta da Bonjóia 14h30 17h30 Sexta 
feira 

Ficha /diário 

27.  12/06/2015 Ensaio passeios Espaço público+Casa 
Amarela (casa das 

artes) 

17h48 19h Sexta 
feira 

Ficha /diário 

28.  18/06/2015 Apresentação livro autocarro400 
Lagarteiro-praça dos 
aliados; teatro Rivoli. 

17h30 20h Quinta 
feira 

Ficha/fotos/vídeos/ diário 

29.  28/06/2015 
 

Espetáculo 
Passeios ao Pôr do 

Sol 

São Bento/Jardim 
das Virtudes 

16h40 19h40 Domingo Diario /ficha/fotos 

30.  6/07/2015 Fórum da Pele Fábrica da rua da 
Alegria(em cima) 

21h 23h25 Segunda 
feira 

Diario 

31.  08/07/2015 Encontro de 

programação Mexe 

Fábrica da rua da 

Alegria 

10h 11h45 Quarta 

feira 

Diario  

32.  09/07/2015 Reunião no 
Lagarteiro no  

Padilhão ANIMAR 14h45 15h45 Quinta 
feira 

Diario 

33.  09/07/2015 Reunião em 
Lordelo  

ADILO 16h40 17h20 Quinta 
feira 

Diario 

34.  09/07/2015 Visita ao parque 

com a --------- 

Lordelo 17h30 18h25 Quinta 

feira 

Diario /ficha/fotos 

35.  15/07/2015 Reunião idéias Fábrica da rua da 
Alegria(em cima) 

14h 16h Quarta 
feira 

Diario 

36.  28/08/2015 Reunião Mexe Fábrica da rua da 
Alegria(em cima) 

10h 12h20 Sexta 
feira 

Diário  

37.  29/08/2015 Encontro pré 

oficina do ---------- 

Fábrica da rua da 

Alegria(em cima) 

14h55 16h30 Sábado Diário  

38.  31/08/2015 Encontro 
organização 

material Mexe 

Fábrica da rua da 
Alegria(em cima) 

14h 15h50 Segunda 
feira 

Diário 

39.  03/09/2015 Oficina Idéias Rua de S. Bento da 14h 20h Quinta Diário /fotos 
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Victória, N. 54/ 
espaço  público 

feira 

40.  04/09/2015 Oficina Idéias Rua de S. Bento da 
Victória, N. 54/ 
espaço  público 

16h 20h Sexta 
feira 

Diário  

41.  04/09/2015 Mareantes do 
Douro 

Ribeira 23h 24h10 Sexta 
feira 

Diário/ fotos 

42.  05/09/2015 Oficina do ---------- Biblioteca Bonfim 
(Jardim são Lázaro) 

14h 18h Sábado Diário  

43.  06/09/2015 Oficina do ---------- Biblioteca Bonfim 
(Jardim são Lázaro) 

14h 18h Domingo Diário  

44.  07/09/2015 Oficina do ---------- Biblioteca 
Bonfim(Jardim são 

Lázaro) 

14h 18h Segunda 
feira 

Diário/ fotos 

45.  07/09/2015 Reunião Mexe Fábrica da Rua da 
Alegria 

18h30 19h50 Segnda 
feira 

Diário  

46.  07/09/2015 Oficina Idéias Rua de s. Bento da 
Victória n.54 

20h 24h Segunda 
feira 

Diário/fotos 

47.  08/09/2015 Oficina do ---------- Biblioteca Bonfim 

(Jardim são Lázaro) 

14h 18h Terça 

feira 

Diário 

48.  08/09/2015 Apresentação DOC 
e Lívro do Mapa 

TNSJ 21h 23h Terça 
feira 

Diário/ fotos 

49.  09/09/2015 EIRPAC TeCA 9h30 13h30 Quarta 
feira 

Diário 

50.  09/09/2015 Oficina do ---------- Biblioteca Bonfim 

(Jardim são Lázaro) 

14h 18h Quarta 

feira 

Diário 

51.  09/09/2015 Apresentação 
oficina Basket Beat 

Estação do Metro da 
Trindade 

19h 20h20 Quarta 
feira 

Diário 

52.  09/09/2015 Espetáculo: 
“Dançando com a 

diferença” 

TeCA 21h 22h30 Quarta 
feira 

Diário 

53.  09/09/2015 Convívio Bar 
Mexe 

Embaixada 
Lomográfica, praça 

Carlos Alberto 

22h30 24h Quarta 
feira 

Diário 

54.  10/09/2015 EIRPAC TeCA 9h 13h15 Quinta 
feira 

Diário 

55.  10/09/2015 Oficina do ---------- Biblioteca 14h 18h Quinta 
feira 

Diário 

56.  10/09/2015 Espetáculo da 
companhia 

portuguesa “O 
Bando” 

TeCA 21h 22h30 Quinta 
feira 

Diário 

57.  10/09/2015 Convívio Bar 
Mexe 

Embaixada 
Lomográfica, praça 

Carlos Alberto 

22h30 24h Quinta 
feira 

Diário 

58.  11/09/2015 Oficina do ----------
com apresentação 

final 

Biblioteca Bonfim e 
Jardim S. Lázaro 

16h 21h10 Sexta 
feira 

Diário 

59.  11/09/2015 Convívio Bar 
Mexe 

Embaixada 
Lomográfica, praça 

Carlos Alberto 

22h20 23h20 Sexta 
feira 

Diário 

60.  12/09/2015 Ensaio Mapa TeCA 18h 20h Sábado Diário 

61.  12/09/2015 Convívio Bar 
Mexe/apresentação 

ideia/baile 

Embaixada 
Lomográfica, praça 

Carlos Alberto 

21h 24h Sábado Diário 

62.  13/09/2015 Ensaio Mapa TeCa 15h30 18h30 Domingo Diário 

63.  13/09/2015  Espetáculo Mapa TeCa 21h 22h30 Domingo Diário/ficha 

64.  13/09/2015 Convívio Bar 
Mexe 

Embaixada 
Lomográfica, praça 

22h30 24h Domingo Diário 
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Carlos Alberto 

65.  13/09/2015 Entrega e recepçâo 
IQ 

TeCA 18h30 21h Domingo Diário 

66.  17/09/2015 Entrega e recepçâo 
IQ 

Bar em Cedofeita 15h 16h Quinta 
feira 

Diário 

67.  22/09/2015 ECOAR Ensaio EP2 9h 18h Terça 

feira 

Diário 

68.  23/09/2015 Entrega e recepçâo 
IQ 

Fundação Mota 16h30 18h Quarta 
feira 

Diário 

69.  23/09/2015 Entrega e recepçâo 
IQ 

Lordelo do Ouro 21h 23h Quarta 
feira 

Diário 

70.  24/09/2015 Reunião Mexe de 

balanço do Festival 

Fábrica da rua da 

Alegria 

18h 20h30 Quinta 

feira 

Diário 

71.  30/09/2015 Entrega e recepçâo 
IQ 

Fundação Mota 16h 18h Quarta 
feira 

Diário 

72.  30/09/2015 Entrega e recepçâo 
IQ 

Lordelo do Ouro 21h 23h Quarta 
feira 

Diário 

73.  14/09/2015 a 

30/09/2015 

Compilação IQ Via telefone -- -- -- Diário 

74.  14/09/2015 a 
30/09/2015 

Entrega e recepçâo 
IQ 

Via e-mail -- -- -- Diário 

75.  05/10/2015 Entrevista P1 Sede CIJ (Lordelo do 
Ouro). 

15h10 16h01 Segunda 
feira 

Diário / entrevista decupada e 
andamento da entrevista 

76.  07/10/2015 Entrega e recepçâo 
IQ 

Casa privada 18h20 18h50 Quarta 
feira 

Diário 

77.  11/10/2015 Entrevista G1 Bar público em 
Lordelo do Ouro 

15h 16h40 Domingo Diário / entrevista decupada e 
andamento da entrevista 

78.  13/10/2015 Entrevista P2 Sede ADILO, 
Lordelo do Ouro, 

Bairro das 
Condominia 

17h05 18h20 Terça 
feira 

Diário / entrevista decupada e 
andamento da entrevista 

79.  22/10/2015 Fórum Pele Fábrica da rua da 
Alegria 

20h 22h Quinta 
feira 

Diário 

80.  30/10/2015 Apresentação da 3ª 
acção do ECOAR 

EP2 16h 17h40 Sexta 
feira 

Diário/ficha 

81.  23/11/2015 IV fórum ECOAR Biblioteca do 
Bonfim 

14h30 17h30 Segunda 
feira 

Diário 

82.  18/12/2015 Festa de Natal da 
Pele 

Fábrica da rua da 
Alegria 

18h30 24h15 Sexta 
feira 

Diário/ficha 

83.  10/03/2016 Conferência Arte e 
Cidadania 

FPCEUP 9h15 17h45 Quinta 
feira 

Diário/ficha 

84.  29/03/2016 Ensaio grupo 
Emcomum/ 

Associação Povoar 

Infantário das 
Condominhas, 

Lordelo do ouro 

21h30 23h Terça 
feira 

Diário 

85.  31/03/2016 Cíclo Arte e 
Cidadania. estreia 
do documentário 

"Olhar para cima - 
Arte em contexto 

prisional" 

Espaço Mira Forum 
–Campanhã, Porto 

21h 23h45 Quinta 
feira  

Diário/ficha 

86.  01/04/2016 Entrevista P3 Bar junto à 

Trinidade, Centro do 
Porto 

17h13 18h30 Sexta 

feira 

Diário / entrevista decupada e 

andamento da entrevista 

87.  03/04/2016 Apresentação do 
livro Raizes e Asas 
 - último evento do 

Ciclo de Arte e 
Cidadania - 

Diálogos em 
contexto prisional. 

Mira Forum –
Campanhã 

16h 18h Domingo Diário/ficha 
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88.  05/04/2016  Ensaio associação 
Povoar 

Infantário das 
Condominhas, 

Lordelo do ouro 

21h30 23h Terça 
feira  

Diário 

89.  19/04/2016 Entrevista F1 Café ------------ no 
Passeio de São 

Lázaro, freguesia 
Bonfim 

11h30 13h10 Terça 
feira 

Diário / entrevista decupada e 
andamento da entrevista 

90.  19/04/2016 Ensaio associação 
Povoar 

Infantário das 
Condominhas, 

Lordelo do ouro 

21h30 23h Terça 
feira 

Diário 

91.  27/04/2016 Ensaio associação 
Povoar 

Infantário das 
Condominhas, 

Lordelo do ouro 

21h30 23h15 Terça 
feira  

Diário 

92.  29/04/2016 Apresentação do 

documentário do 
Mapa 

Cinema da Batalha 22h30 24h10 Quinta 

feira 

Diário 

93.  03/05/2016 Entrevista A1 Casa da entrevistada 20h15 22h Terça 
feira  

Diário / entrevista decupada e 
andamento da entrevista 

94.  03/05/2016 Ensaio associação 
Povoar 

Infantário das 
Condominhas, 

Lordelo do ouro 

22h 23h15 Terça 
feira 

Diário 

95.  10/05/2016 Ensaio associação 
Povoar 

Infantário das 
Condominhas, 

Lordelo do ouro 

21h30 23h Terça 
feira 

Diário 

96.  12/05/2016 Entrevista A2 Sede da associação 
de moradores do 

bairro, Lordelo do 

Ouro 

15h15 16h40 Quinta 
feira 

Diário / entrevista decupada e 
andamento da entrevista 

97.  13/05/2016 Entrevista  A3 Casa da 
entrevistadora  

14h50 16h05 Sexta 
feira 

Diário / entrevista decupada e 
andamento da entrevista 

98.  16/05/2016 Entrevista F2 Fábrica da rua da 
Alegria 

09h55 11h40 Segunda 
feira 

Diário / entrevista decupada e 
andamento da entrevista 

99.  17/05/2016 Rotina na Pele. Fábrica da rua da 
Alegria 

10h 18h Terça 
feira 

Diário 

100.  18/05/2016 Entrevista F3 Café ---------- no 
Passeio de São 

Lázaro, freguesia 
Bonfim 

16h 17h46 Quarta 
feira 

Diário / entrevista decupada e 
andamento da entrevista 

101.  19/05/2016 Entrevista A4 Bar rua de Cedofeita 14h45 16h47 Quinta 
feira 

Diário / entrevista decupada e 
andamento da entrevista 

102.  22/05/2016 Festa das 
associações do 

Bonfim 

Junta de Freguesia 
do Bonfim 

14h10 19h Domingo Diário/ficha 

103.  23/05/2016 Rotina na Pele Fábrica da rua da 
Alegria 

11h 20h Segunda 
feira 

Diário 

104.  24/05/2016 Ensaio associação 
Povoar 

Infantário das 
Condominhas, 

Lordelo do ouro 

21h30 23h Terça 
feira 

Diário 

105.  25/05/2016 Rotina na Pele Fábrica da rua da 
Alegria 

10h30 13h30 Quarta 
feira 

Diário 

106.  25/05/2016 Entrevista A5 Bar junto ao Palácio 
de Cristal 

17h 18h50 Quarta 
feira 

Diário / entrevista decupada e 
andamento da entrevista 

107.  26/05/2016 Entrevista A6 Bar rua de Cedofeita 11h 12h15 Sexta 

feira 

Diário / entrevista decupada e 

andamento da entrevista 

108.  27/05/2016 Entrevista A7 Casa da entrevistada 09h40 11h30 Sábado Diário / entrevista decupada e 
andamento da entrevista 

109.  27/05/2016 Entreista A8 Casa do entrevistado 14h45 17h26 Sábado Diário / entrevista decupada e 
andamento da entrevista 

110.  31/05/2016 Rotina na Pele Fábrica da rua da 

Alegria 

10h 16h Terça 

feira 

Diário 
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111.  02/06/2016 Entrevista P4 Casa do Povo de 
Fermentõe, sede do 

serviço 

15h30 17h15 Quinta 
feira 

Diário / entrevista decupada e 
andamento da entrevista 

112.  04/06/2016 Documentário 
cidadão de corpo 

inteiro e 
Conferêencia  

TNSJ 17h 19h15 Sábado Diário 

113.  06/06/2016 Rotina da Pele Fábrica da rua da 
Alegria 

11h 16h Segunda 
feira 

Diário 

114.  07/06/2016 Rotina da Pele Fábrica da rua da 
Alegria 

14h 18h30 Terça 
feira  

Diário 

115.  07/06/2016 Ensaio associação 
Povoar 

Infantário das 
Condominhas, 

Lordelo do ouro 

21h30 23h Terça 
feira 

Diário 

116.  08/06/2016 Rotina da Pele Fábrica da rua da 
Alegria 

10h 14h Quarta 
feira 

Diário 

117.  09/06/2016 Rotina da Pele Fábrica da rua da 
Alegria 

10h30 16h Quinta 
feira 

Diário 

118.  09/06/2016 Entrevista A9 Bar junto à praia 
(Matosinhos) 

15h 17h30 Quinta 
feira  

Diário / entrevista decupada e 
andamento da entrevista 

119.  11/06/2016 Entrevista A10 Bar na Vitória 15h45 17h30 Sábado Diário / entrevista decupada e 
andamento da entrevista 

120.  13/06/2016 Rotina da Pele Fábrica da rua da 
Alegria 

10h 15h20 Segunda 
feira 

Diário 

121.  14/06/2016 Entrevista P5 Quinta de Bonjoia, 
Porto 

10h50 11h50 Terça 
feira 

Diário / entrevista decupada e 
andamento da entrevista 

122.  15/06/2016 Entrevista P6 Sede APS 10h 11h27 Quarta 
feira 

Diário / entrevista decupada e 
andamento da entrevista 

123.  16/06/2016 Rotina na Pele Fábrica da rua da 
Alegria 

10h 16h Quinta 
feira  

Diário 

124.  20/06/2016 Receção de IQ Bar público na Santa 
Catarina 

11h 11h10   

125.  20/06/2016 Entrevista A11 Bar público na Santa 
Catarina 

11h10 11h46 Segunda 
feira 

Diário / entrevista decupada e 
andamento da entrevista 

126.  20/06/2016 Entrevista A21 Bar público na Santa 
Catarina 

11h46 12h20 Segunda 
feira 

Diário / entrevista decupada e 
andamento da entrevista 

127.  20/06/2016 Rotina da Pele Fábrica da rua da 
Alegria 

11h 16h Segunda 
feira 

Diário 

128.  21/06/2016 Rotina da Pele Fábrica da rua da 
Alegria 

10h30 17h30 Terça 
feira 

Diário 

129.  22/06/2016 Entrevista G2 Parque público, 
Fermentões, 
Guimarães 

9h36 10h20 Quarta 
feira 

Diário / entrevista decupada e 
andamento da entrevista 

130.  25/06/2016 Rusgas de São 
João 

Praça da Batalha até 
à Avenida dos 

Aliados 

20h 22h Sábado Diário 

131.  28/06/2016 Rotina da Pele Fábrica da rua da 
Alegria 

10h30 19h Terça 
feira 

Diário 

132.  28/06/2016 Ensaio associação 
Povoar 

Infantário das 
Condominhas, 

Lordelo do ouro 

21h30 23h Terça 
feira 

Diário/ficha 

133.  29/06/2016 Rotina da Pele Fábrica da rua da 
Alegria 

11h 17h Quarta 
feira 

Diário 

134.  30/06/2016 Rotina da Pele Fábrica da rua da 
Alegria 

11h 19h Quinta 
feira 

Diário 

135.  30/06/2016 Entrevista A12 Fábrica da rua da 
Alegria 

16h 16h54 Quinta 
feira 

Diário / entrevista decupada e 
andamento da entrevista 

136.  30/06/2016 Entrevista A13 Fábrica da rua da 
Alegria 

16h57 17h42 Quinta 
feira 

Diário / entrevista decupada e 
andamento da entrevista 
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137.  04/07/2016 Rotina da Pele Fábrica da rua da 
Alegria 

10h45 16h Segunda 
feira 

Diário 

138.  05/07/2016 Rotina da Pele Fábrica da rua da 
Alegria 

10h 13h40 Terça 
feira 

Diário 

139.  11/07/2016 Rotina da Pele Fábrica da rua da 
Alegria 

11h 17h50 Segunda 
feira 

Diário 

140.  11/07/2016 Entrevista A14  Casa do entrevistado 19h20 23h Segunda 
feira 

Diário / entrevista decupada e 
andamento da entrevista 

141.  12/07/2016 Rotina da Pele Fábrica da rua da 
Alegria 

9h45 14h Terça 
feira 

Diário 

142.  13/07/2016 Rotina da Pele Fábrica da rua da 
Alegria 

10h30 17h Quarta 
feira 

Diário 

143.  14/07/2016 Rotina da Pele Fábrica da rua da 
Alegria 

10h15 17h30 Quinta 
feira 

Diário 

144.  15/07/2016 Rotina da Pele Fábrica da rua da 
Alegria 

10h30 14h30 Sexta 
feira 

Diário 

145.  19/07/2016 Rotina da Pele Fábrica da rua da 
Alegria 

11h 15h Terça 
feira 

Diário 

146.  09/09/2016 Rotina da Pele Fábrica da rua da 
Alegria 

11h 14h Sexta 
feira 

Diário 

147.  09/09/2016 Entrevista P7 Sede do serviço, 
Centro do Porto 

14h56 16h34 Sexta 
feira 

Diário / entrevista decupada e 
andamento da entrevista 

148.  12/09/2016 Entrevista P8 EP1 10h 10h15 Segunda 
feira 

Diário / entrevista decupada e 
andamento da entrevista 

149.  12/09/2016 Entrevista P9 EP1 10h17 10h48  Segunda 

feira 

Diário / entrevista decupada e 

andamento da entrevista 

150.  12/09/2016 Entrevista A15 EP1 10h50 11h16 Segunda 
feira 

Diário / entrevista decupada e 
andamento da entrevista 

151.  13/09/2016 Rotina da Pele Fábrica da rua da 
Alegria 

10h30 16h Terça 
feira 

Diário 

152.  14/09/2016 Rotina da Pele Fábrica da rua da 

Alegria 

10h40 17h Quarta 

feira 

Diário 

153.  19/09/2016 Entrevista P10 Instalações da 
DGRSP. Lisboa. 

10h 11h58 Segunda 
feira 

Diário / entrevista decupada e 
andamento da entrevista 

154.  20/09/2016 Entrevista P11 EP2 09h 09h30 Terça 
feira 

Diário / entrevista decupada e 
andamento da entrevista 

155.  20/09/2016 Entrevista P12 EP2 09h32 10h02 Terça 

feira 

Diário / entrevista decupada e 

andamento da entrevista 

156.  20/09/2016 Entrevista P13 EP2 10h07 11h Terça 
feira 

Diário / entrevista decupada e 
andamento da entrevista 

157.  20/09/2016 Entrevista A16 EP2 11h10 11h24 Terça 
feira 

Diário / entrevista decupada e 
andamento da entrevista 

158.  20/09/2016 Entrevista A17 EP2 11h25 11h37 Terça 

feira 

Diário / entrevista decupada e 

andamento da entrevista 

159.  20/09/2016 1º Ensaio Retratos 
das Ilhas 

Salão Nobre da Junta 
da Freguesia do 

Bonfim. 

21h 23h Terça 
feira 

Diário 

160.  29/09/2016 Rotina da Pele Fábrica da rua da 
Alegria 

10h30 16h Quinta 
feira 

Diário 

161.  03/10/2016 Rotina da Pele Fábrica da rua da 
Alegria 

11h 19h Segunda 
feira 

Diário 

162.  04/10/2016 Rotina da Pele Fábrica da rua da 
Alegria 

11h 15h Terça 
feira 

Diário 

163.  04/10/2016 Ensaio Retratos 
das Ilhas 

Salão Nobre da Junta 
da Freguesia do 

Bonfim 

21h 23h Terça 
feira 

Diário 

164.  06/10/2016 Rotina da Pele Fábrica da rua da 
Alegria 

10h 14h Quinta 
feira 

Diário 

165.  07/10/2016 Rotina da Pele Fábrica da rua da 10h 15h Sexta Diário 
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Alegria feira 

166.  10/10/2016 Rotina da Pele Fábrica da rua da 
Alegria 

10h 14h Segunda 
feira 

Diário 

167.  11/10/2016 Ensaio Retratos 
das Ilhas 

Salão Nobre da Junta 
da Freguesia do 

Bonfim 

21h 23h Terça 
feira 

Diário 

168.  14/10/2016 Rotina da Pele Fábrica da rua da 
Alegria 

10h 14h Sexta 
feira 

Diário 

169.  29/10/2016 Ensaio Retratos 
das Ilhas 

Lomba 21h 23h15 Segunda 
feira 

Diário 

170.  02/11/2016 Rotina da Pele P Fábrica da rua da 
Alegria e Junta 

Bonfim 

15h 20h Quarta 
feira 

Diário 

171.  02/11/2016 Ensaio Retratos 
das Ilhas  

Salão Nobre da Junta 
da Freguesia do 

Bonfim 

21h 23h Terça 
feira 

Diário 

172.  08/11/2016 Ensaio Retratos 
das Ilhas 

Salão Nobre da Junta 
da Freguesia do 

Bonfim 

21h 23h Terça 
feira 

Diário 

173.  15/11/2016 Ensaio Retratos 
das Ilhas 

Salão Nobre da Junta 
da Freguesia do 

Bonfim 

21h 23h Terça 
feira 

Diário 

174.  22/11/2016 Ensaio Retratos 
das Ilhas 

Salão Nobre da Junta 
da Freguesia do 

Bonfim 

21h 23h Terça 
feira 

Diãrio 

175.  29/11/2016 Ensaio Retratos 

das Ilhas 

Salão Nobre da Junta 

da Freguesia do 
Bonfim 

21h 23h Terça 

feira 

Diário 

176.  06/12/2016 Entrevista P14 EP3 09h30 09h50 Terça 
feira 

Diário / entrevista decupada e 
andamento da entrevista 

177.  06/12/2016 Entrevista P15 EP3 09h50 10h18 Terça 
feira 

Diário / entrevista decupada e 
andamento da entrevista 

178.  06/12/2016 Entrevista A18 EP3 11h40 12h28 Terça 
feira 

Diário / entrevista decupada e 
andamento da entrevista 

179.  06/12/2016 Ensaio Retratos 
das Ilhas 

Salão Nobre da Junta 
da Freguesia do 

Bonfim 

21h 23h Terça 
feira 

Diário 

180.  13/12/2016 Entrevista P16 EP3 09h30 11h30 Terça 
feira 

Diário / entrevista decupada e 
andamento da entrevista 

181.  13/12/2016 Entrevista A19 EP3 14h 14h30 Terça 
feira 

Diário / entrevista decupada e 
andamento da entrevista 

182.  13/12/2016 Entrevista A20 EP3 14h30 15h Terça 
feira 

Diário / entrevista decupada e 
andamento da entrevista 

183.  15/12/2016 Entrevista P17 EP3 15h26 16h30 Quinta 
feira 

Diário / entrevista decupada e 
andamento da entrevista 

184.  17/12/2016 Fórum da Pele e 
festa de Natal. 

Fábrica da rua da 
Alegria 

   Diário 

185.  2017 Ensaios, Mexe, 
Ecoar, Rotina da 

associação, 
Seminários, 
Reuniões 

-- -- -- -- Conforme já explicitado no 
corpo do texto, capítulo 1.3.2, 
em 2017 não foram recolhidos 

dados de forma sistematizada ao 
longo do ano de 2017 
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Anexo 15 – Grelha de observação de ensaios (categorias de análise) 

  

 

Categorias de observação dos ensaios            Projeto:                  Data:        Dia da semana: 
Local                                                       Horário                         Duração                                 Preço de participação  
ESPAÇO FÍSICO 
-Identificação e descrição do espaço onde se realiza o evento 
-Organização do espaço/ levantamento dos elementos presentes no espaço 

Elementos decorativos acessórios 
Elementos informativos divulgação/material didático 
Elementos Formativos passagem de conhecimento e experiências 
Elementos lúdicos Lazer 
Elementos simbólicos  

ESPAÇOS DE SOCIABILIDADES 
-Usos dos espaços pelos participantes 
-Modos de interação entre os participantes nos diferentes espaços 
-Usos dos espaços pelos elementos da organização do ensaio 
-Modos de interação entre quem gerencia o ensaio e os participantes 
-Lideranças 
OBJETO DO ENSAIO 
-Descrição (Descrição do andamento dinâmico do ensaio) 
-Caracterização (Tipo de ensaio; Partes/momentos que os compõem) 
-Objetivos 
-Temáticas abordadas 
PARTICIPANTES 
Segmentação VS homogeneização 
Grupos etários e sexo 
Praticas de ida 
Modos de recepção do ensaio nas suas diferentes partes/momentos 
Conteúdos formativos  
Conteúdos temáticos e formais 
Duração total 
Número participantes 
Papeis dos participantes (ex: 2 organizadores 10 participantes)  
OBSERVADOR 
Papel do observador/ investigador no campo.  
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Anexo 16 – Grelha de observação de eventos e espetáculos  (categorias de 

análise) 

  Título do Evento  
Data     
Local         
Horário de inicio/fim.       
Duração total  
Preço 
ESPAÇO FÍSICO 
-Identificação e descrição do espaço onde se realiza o evento 
- Levantamento dos elementos criados/valorizados no equipamento em função das características do evento 

Elementos decorativos acessórios 
Elementos informativos divulgação/material didático 
Elementos Formativos passagem de conhecimento e experiências 
Elementos lúdicos Lazer 
Elementos simbólicos  

-Recursos/Atividades/Públicos/funções 
ESPAÇOS DE SOCIABILIDADES 
-Usos dos espaços pelos públicos  
-Modos de interação dos públicos nos diferentes espaços 
-Usos dos espaços pelos elementos da organização do evento 
-Modos de interação entre a organização do evento e os públicos 
-Usos dos espaços pelos atores do poder local e pelos atores culturais (quando presentes nos espaços) 
-Modos de relação entre a organização e os órgãos do poder local e atores culturais 
OBJETO CULTURAL 
 
-Identificação e descrição do evento a partir da informação recolhida no local 
-Historia breve do evento a partir da informação recolhida no local 
-Características do evento 

Tipo 
Partes/momentos que os compõem  

-Material de suporte à recepção do evento 
Panfeltos/ Site/ Brochuras/ Cartazes/ Material digital 

-Organização do evento 
Descrição e caracterização da equipa responsável 
Recursos disponíveis  
Modos de funcionamento do evento 
 

PÚBLICOS 
-Descrição  
-Caracterização 

Segmentação VS homogeneização 
Grupos etários e sexo 
Praticas de ida 
Modos de estar no evento 
Modos de recepção do evento nas suas diferentes partes/momentos 
Conteúdos temáticos e formais 
Participantes 
 

OBSERVADOR 

Papel do observador/ investigador no campo. 

Andamento da observação 
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Anexo 17 – Autorização da Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais 

(DGRSP)   

 



 

454 
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Anexo 18 – Seleção de trechos diretos das entrevistas com os fundadores da 

PELE para uma síntese sobre as motivações pessoais para a formação 

da associação e a escolha de trabalhar com o teatro comunitário  

Entrevista Fundador/a 1 Entrevista Fundador/a 2 Entrevista Fundador/a 3 

[…] Eu estava no último ano de 

faculdade e precisava de algum 

dinheiro e também  estava cheio 

de vontade de experimentar 

coisas e de fazer coisas. E aquilo 

[o deparar-se com espetáculos 

“demasiadamente vanguardistas 
e contemporâneos”] na altura 

deixou-me muito em crise, pelo 

menos com o que eu estava a 

estudar. […] E todas estas coisas 

foram levando a questionar-me a 

olhar para o teatro e pelas artes 

de outra forma.[…] E eu lembro-

me de ficar encantado com o 

primeiro ensaio em que fui 

assistir. Porque a resposta das 

pessoas da comunidade não 
era… fiquei encantado com a 

espontaneidade com que elas 

respondiam. 

 […] E num dado ponto começo 

a perceber que o que eu queria 

era sentir-me a mim e sentir os 

outros. Perceber como é que a 

gente reage às coisas e o que me 

fascinou no teatro comunitário 

foi que as pessoas ainda eram 

espontâneas. […] Portanto 

dentro desta pergunta essencial, 
esta pergunta “Para que é que 

isto serve?”, “Como é que o 

teatro se comunica?”, porque o 

teatro está fechado ?[…]. Há 

uma coisa que eu digo sempre 

nos grupos de trabalho que é: 

“teatrinho a gente faz lá fora. 

Teatrinho é todos os dias”. E é 

exatamente contra isso que eu 

luto. […] as vidas são feitas de 

dias e é como se cada dia fosse 
um fio de uma tapeçaria e as 

coisas vão se cruzando num 

determinado ponto. Tu estás 

dentro de um rio e já... e de 

repente damos um salto para 

2009, já estávamos juntos. […] 

já havia tantos projetos à volta, 

[…] Este tipo de trabalho que 

nós fazemos na Pele sempre foi 

aquilo que eu pensei fazer na 

minha vida, mesmo sem saber 

exatamente o que é que isso 

era.[…] [As motivações estão 

ligadas com a] experiência 
pessoal de ter feito parte de um 

grupo que foi absolutamente 

determinante para a minha 

construção enquanto pessoa. Era 

um grupo em que não existia 

qualquer processo de seleção, 

um grupo que funcionava nesta 

lógica de criação coletiva e que 

me permitiu um contato com 

uma estética que me influenciou 

muito. E esta experiência foi 
determinante para eu sentir que 

gostaria de fazer algo com este 

património. Foi até de forma 

muito instintiva, muito 

intuitiva.[…] Sempre tive mais 

predisposição para trabalhar com 

grupos vulneráveis. Porque eu 

terminei a licenciatura na área de 

cooperação e desenvolvimento, 

mais focada sobretudo na 

cooperação com os países 

africanos, e já tinha dado 
formação também a um grupo de 

pessoas em situação de sem 

abrigo[…] [Encontrei-me a 

trabalhar com]  Jovens e crianças 

que não tinham acesso a 

qualquer tipo de atividade 

artística, jovens que estavam 

envolvidos numa lógica de 

violências e numa hierarquia 

absolutamente toxica e 

perversa… e então eu propus-
me, de uma forma absolutamente 

voluntária, para trabalhar lá com 

as crianças. E foi de uma forma 

até muito natural e pouco 

refletida. Foi de uma forma: ok, 

eu estou aqui, tenho estas 

ferramentas e estes miúdos estão 

[…] Eu vivi aqui no centro da 

cidade e vivi no sexto andar com 

muita pouca comunidade. Eu 

sentia a comunidade muito na 

escola, eu adorava a escola, 

gostava muito de estar na escola, 

era a minha comunidade, não é? 
Mas no nosso prédio ninguém 

falava, as pessoas com as outras. 

Não havia crianças. Era assim 

uma coisa…. Então ficava muito 

a querer que chegasse a segunda 

feia rápido para voltar a ficar 

com os amigos…[…] Eu 

lembro-me sempre que, mesmo 

no contexto de turma, quando 

haviam coisas que não 

funcionavam eu ficava muito 
incomodado com aquilo e só 

adquiri consciência disto há 

pouco tempo atrás. E então 

ficava com aquilo e ia para casa 

pensava em como aquilo se 

podia resolver, como é que as 

pessoas podiam fazer de outra 

maneira, como é que a turma 

podia funcionar de outra forma, 

como é que a escola podia ser 

melhor para nós, né? […] 

comecei a fazer o teatro aos dez 
anos, num grupo de teatro do 

sindicato com gente… na 

verdade aquilo já era um grupo 

de teatro comunitário sem eu me 

aperceber, não é? Às vezes é 

engraçado encontrar-me a 

refletir sobre isso. Só que a 

lógica de funcionamento era 

muito mais de teatro amador. E 

eu então sempre fiz teatro.[…] 

E nos últimos dois anos [do 
curso universitário] percebi o 

que é que estava a fazer na 

psicologia. Nos últimos dois 

anos fui direcionado para o 

estagio de psicologia 

comunitária e em paralelo 

mantinha a questão da consulta 
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já estava envolvido em tantas 

coisas e projetos que já não 

dava. Já tava naquela corrente, 

sabes? Sim, as motivações foram 

estas e estas continuam a ser as 

minhas motivações para estar a 

questionar o que é isto. […] E 

depois, sim, vesti a camisola. A 

partir do momento em que eu 

começo a conhecer aquela 

comunidade e as dificuldades 

que têm, e as carências, não 
estou a fechar os olhos. E não é 

por pensar: Hai coitadinhos, que 

lindos. Não. Estou a fazer teatro 

com os surdos porque acredito 

que eles têm direito como 

qualquer outro. E para 

demonstrar que aquela 

comunidade tem  valor e que 

aquela comunidade pode fazer 

coisas que podem contribuir, que 

desenvolve pensamentos 
críticos, sabes? […] 
 

aqui e não têm nada para fazer… 

vamos começar […] E depois, 

pelas relações pessoais que me 

ligavam nomeadamente ao 

XXXXXX, com quem eu 

partilho esse passado também de 

experiência do grupo de 

expressão dramática e que 

andava a trabalhar com grupos 

também, começamos a falar da 

possibilidade de criarmos um 

coletivo que pudesse trabalhar 
nesta área.[…] Na base, na 

essência, as motivações não 

mudaram. É uma crença… em 

primeiro lugar à base das minhas 

motivações há a crença no ser 

humano e no seu potencial de 

mudança e transformação. […]e 

de que a arte, e a criação 

artística, deve ser um direito 

universal, o direito à produção 

de objetos artísticos, e ao 
envolvimento em processos de 

criação coletiva, que não são 

processos verticais, mas espaços 

onde as pessoas podem de fato 

dizer aquilo que querem dizer. 

Se algo não mudou também 

durante esses anos todos , foi 

esse ponto de partida que é 

comum a todos os processos, 

que é perguntar ao grupo. “o que 

é que vocês querem dizer?”. […] 

 

psicológica e fiquei a trabalhar. 

[…] Na psicologia comunitária 

eu fico muito insatisfeito com as 

soluções tradicionais e com a 

pouca politização dos técnicos 

que trabalhavam com  uma 

lógica comunitária… quase que 

era a palavra… agora já não. 

Ainda é um pouco, mas quase 

que era proibida a palavra 

politica. […] Então eu estava a 

coordenar um projeto para pais 
de jovens com problemas com 

drogas então eu começo a fazer 

teatro e comecei a pensar: eu 

tenho que fazer teatro em tudo o 

que eu estou a trabalhar na 

psicologia comunitária. […] nós 

sempre fomos muito 

preocupados com duas coisas 

essenciais: com a  relação com 

as pessoas, estamos um bocado 

obcecados com isso, com a 
relação horizontal, como é que 

isso se faz, e é muito difícil, 

muito difícil mesmo, e com a 

qualidade estética do trabalho. 

[…] Ou seja, como é que nós 

podíamos simbolicamente 

ganhar mais poder para negociar 

melhores condições para as 

pessoas que participam nos 

trabalhos, nossas condições de 

vida e melhores condições 

obviamente de melhoramento 
para a PELE, e obviamente 

associado a isso, um rigor 

enorme e uma sistemática 

reflexão sobre o trabalho que 

está a ser feito. […] 
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Anexo 19 – Amostra dos IQ previstos e aplicados: número absoluto e 

percentagem  

 

 Previstos Aplicados % 

Participantes do MAPA (total) 90 61 67,7% 

PELE (AGE_Grupo de Teatro do Oprimido; Auroras_ Grupo de 
Teatro do Oprimido; Grupo de Teatro Comunitário 
EmComum de Lordelo do Ouro; Grupo de Teatro Comunitário da 
Zona Histórica (Vitória); Grupo de Teatro de Surdos do Porto) 

41 38 92,6% 

OUTROS (Coro Sénior da Fundação Manuel António da 

Mota; Coro Clássico do Órfeão Universitário do Porto; Grupo de 

Percussão do CIJ – Centro de Iniciativa Jovem – ADILO; 

Orquestra Comunitária de Lordelo do Ouro; Arquicoro; Nenhum) 

49 23 46,9% 

Fonte: elaboração própria a partir do andamento do trabalho de campo. 



 

458 

Anexo 20a – Visão da distribuição dos grupos que integraram o projeto MAPA: 

grandes subdivisões  

 

 

Fonte: elaboração própria a partir do IQ aplicado. 

 

62%

38%

O MAPA: grupos que integraram o projeto  

PELE OUTROS
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Anexo 20b – Visão da distribuição dos grupos que integraram o projeto MAPA: 

subdivisões aprofundadas  

 

Fonte: elaboração própria a partir do IQ aplicado. 

 

8.2% 3.3%

31.1%

16.4%3.3%

24.6%

13.1%

O MAPA: grupos que integraram o projeto

AGE

AURORAS

EmCOMUM

VITÓRIA

SURDOS

Coro Sénior da Fundação Manuel
António da Mota

Coro Orfeão Universitário, Orquestra
Comunitária, Nenhum
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Anexo 20c – Grupos da PELE que integraram o projeto MAPA: distribuição 

interna  

 

Fonte: elaboração própria a partir do IQ aplicado. 
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Anexo 21 – Caracterização dos participantes do MAPA: situação em relação aos 

benefícios de proteção social.  

 

 Situação em relação aos benefícios de proteção social 

 
Recebo atualmente Nunca Recebi Já recebi, mas não 

recebo mais 
Não sei/ Não responde 

 Pele Outros Pele Outros Pele Outros Pele Outros 

 
Freq. Valid% 

within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Freq. Valid% 
within 
group 

Subsídio social 
de desemprego 

4 10,8% 0 0,0% 28 75,7% 13 76,5% 2 5,4% 4 23,5% 3 8,1% 0 0,0% 

Abono de 
família 

6 16,7% 1 7,1% 18 50,0% 12 85,7% 9 25,0% 1 7,1% 3 8,3% 0 0,0% 

Pensão de 
sobrevivência, 

invalidez e 
velhice 

3 8,8% 3 20,0% 28 82,4% 12 80,0% 0 0,0% 0 0,0% 3 8,8% 0 0,0% 

Rendimento 
Mínimo 
Garantido/ 
Rendimento 
Social de 
Inserção 

6 17,1% 0 0,0% 23 65,7% 14 100,0% 3 8,6% 0 0,0% 3 8,6% 0 0,0% 

Subsídio 
Mensal Vitalício 

1 2,9% 0 0,0% 30 88,2% 14 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 3 8,8% 0 0,0% 

Bolsa de 
estudo 

0 0,0% 0 0,0% 28 82,4% 11 78,6% 3 8,8% 3 13,0% 3 8,8% 0 0,0% 

                 
Total  38 100,0% 23 100,0% 38 100,0% 23 100,0% 38 100,0% 23 100,0% 38 100,0% 23 100,0% 

Fonte: elaboração própria a partir do IQ aplicado. 
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Anexo 22 – Participação na PELE: motivações iniciais  

 
 Motivações iniciais 

 Grupos da PELE PELE Outros Total dos 
inquiridos  AGE AURORAS EmComum Vitória Surdos 

 
Valor médio 
entre 1 e 5 

Valor médio 
entre 1 e 5 

Valor médio 
entre 1 e 5 

Valor médio 
entre 1 e 5 

Valor médio 
entre 1 e 5 

Valor médio 
entre 1 e 5 

Valor médio 
entre 1 e 5 

Valor médio 
entre 1 e 5 

Muito tempo livre 

a disposição 
2,00 3,5 2,78 2,7 3,5 2,74 2,56 2,67 

Vontade de 
aprender a atuar 
como ator 

4,00 2,5 3,73 3,9 5,0 3,8 2,69 3,39 

Vontade de fazer 
uma experiência 
nova 

4,60 4,5 4,78 4,8 4,0 4,7 4,00 4,43 

Momento de 
afastamento dos 
problemas 
cotidianos 

3,40 4,0 3,36 3,2 3,5 3,37 3,13 3,27 

Convivio com 
pessoas já 
conhecidas 

4,20 2,0 3,89 3,0 4,5 3,63 4,17 3,91 

Convívio com 
pessoas novas 
(estreitar novos 
laços) 

4,20 4,0 4,53 4,7 2,0 4,60 4,00 4,22 

Vontade de 
transmitir 

conhecimento 

4,00 3,0 3,78 4,2 3,5 3,87 3,04 3,55 

Convicções 
políticas pessoais 

1,20 1,0 2,78 3,7 1,5 2,66 1,48 2,21 

Total inquiridos 5 8,2% 2 3,3% 19 31,1% 10 16,4% 2 3,3% 38 62,3% 23 37,7% 61 100,0% 

Fonte: elaboração própria a partir do IQ. 
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Anexo 23 – Mudança na relação pessoal para com o teatro  

 

Transcrição da questão aberta no 34 do IQ aplicado (61 respostas): Motivação da (não)mudança 
da relação pessoal para com o teatro 

1 Mudou porque fiquei a conhecer que teatro não é só representar, mas sim transmitir ao público aquilo 
que sentimos e o porque de estarmos a representar, logo tem que ser verdadeiro. 

2 Aprendi muito, não tinha muitas experiências a nível cultural. 

3 Sem resposta. 

4 Não tinha noção do que era o Teatro Comunitário. A minha visão do teatro mudou muito porque 
passou do teatro tradicional para o comunitário. 

5 Foi uma experiência gratificante e vou continuar, mas a minha relação com o teatro não mudou, pois 
já tinha feito outra experiência, o Povoar. 

6 Deu-me esperança. Fez-me chegar noutras coisas que não pensava. Antes estava parada. 

7 Mudou para melhor. Comecei a gostar mais do teatro e me trouxe coisas boas. 

8 Mudou a minha mentalidade, a minha forma de ser e estar com as pessoas. 

9 Fez me ser uma pessoa mais sociável. 

10 Porque já tinha participado no “Povoar” e nesse aprendemos a interagir, a dar espaço ao outro, a 
postura e tudo o que é necessário para transmitirmos a mensagem através do teatro e conseguíssemos 
ser ouvidos. 

11 Me apercebi de mais contextos do que não sabia. 

12 Mudou a minha maneira de ser. Me ajudou a ver o mundo e a encarar os problemas de outra 
maneira. 

13 Porque não sou apenas um cidadão, sou o povo. Acredito mais na união e na possibilidade de que 
podemos mudar o que achamos estar perdido. 

14 Sem resposta 

15 Porque  depois de participar no Povoar, esta experiência no Mapa configurou as minhas convicções 
de que através do Teatro Comunitário é possível divulgar as minhas ideias sobre a sociedade como 
individuo isolado e também fazer a mesma coisa com o grupo porque foi a individualidade de cada um 
de nós que fez com que este Mapa se tornasse comum a cada pessoa que participou neste Mapa. 

16 Comecei a gostar do teatro e sinto que é mais uma arte  a qual eu pertenço. 

17 Ganhei mais abertura, autoconfiança e mais convívio. Comecei a ver a vida de outro prisma.  

18 Tornei-me uma pessoa mais aberta e conhecedora.  

19 Sem resposta. 

20 Me deu uma visão diferente do teatro. Aqui a gente vai em contra do público. 

21 Sem resposta. 

22 Sem resposta. 

23 Tenho outras atividades, mas gostaria continuar. Tiramos de dentro para fora o que sentíamos. 

24 Sigo mais programas sobre teatro. Desenvolvi mais o meu interesse pelo teatro. 

25 Porque me fez inteirar sobre a importância do teatro, do instrumento poderoso de comunicação que 
é, além do verbal. 

26 Porque descobri que o teatro não é só por profissionais. 

27 Trouxe-me recordações da minha infância que estavam adormecidas e mostrou-me a minha parte 
politiqueira. 
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28 Começo a perceber melhor como as coisas funcionam. Percebo mais a linguagem. Tenho mais 
confiança de conseguir. 

29 O teatro para mim ficou mais intimo, algo mais próximo e pessoal. 

30 Sem resposta. 

31 Mudou para melhor. Percebi melhor o que o teatro consegue fazer, o impacto que consegue 
provocar. 

32 Porque em cima ao palco estamos a representar. Podemos ser o que for. Mas a liberdade de 
expressão, “o ser” torna-se um só e depois a convivência entre todas as pessoas. 

33 Sendo de natureza introvertida permitiu-me alguma desinibição, no contexto pessoal; acreditar que, 
embora não possuindo formação ou experiência, sou capaz de produzir algo que me transmitiu uma 
maior vontade de participar na vida e em actividades comunitárias por forma a estreitar laços de 
amizade, cooperação e transmitir conhecimento da minha larga experiência de vida, sentindo-me uma 
pessoa melhor e ser útil à sociedade. 

34 Porque o Mapa marcou-me bastante. 

35 Há um maior interesse da minha parte em querer saber mais sobre estas experiências.   

36 Foi um novo desafio; tive mais dificuldades em ensaiar e praticar com o grupo de ouvintes e o grupo 
do surdos juntos. Somente com o grupo de surdos era mais fácil ensaiar. 

37 Sempre gostei. 

38 Aprendi muito mais sobre o teatro, política, cidadania e descobri que ao fazer teatro podemos 
mostrar muito ao público. 

39 Não mudou, mas acrescentou outras visões e posicionamentos. 

40 Esta experiência fez-me perceber a força e o poder que o teatro comunitário tem, que é dar voz 
àqueles que muitas vezes não a tem. 

41 A idade e os problemas pessoais não permitem a continuação. É muito cansativo. 

42 Sempre gostei de teatro. Esta experiência me fez conhecer o trabalho nos bastidores, mas já 
gostava muito de teatro. 

43 Eu sempre gostei de teatro e continuo a gostar, não é que hoje gosto mais. 

44 Conheci o interior do teatro, como é feito e quanto custa fazer um trabalho que vale. 

45 O teatro Comunitário é muito interessante e damos mais valor às pessoas que trabalham no teatro. 

46 Todo o fascínio dos bastidores, as dificuldades, o querer fazer sempre melhor. Foi muito bom. 

47 Sem resposta. 

48 Sempre gostei de teatro, mas nunca tinha feito. No começo tinha vergonha, agora já gosto. 

49 Sem resposta. 

50 Sempre gostei deste tipo de actividades. 

51 Valorizo mais o trabalho dos artistas assim como todos os responsáveis. 

52 Mudou pouco. Foi muito difícil e cansativo para mim e tive dificuldades de deslocação. 

53 Sempre gostei de teatro. Foi um sonho atuar, mas sempre gostei. 

54 Sem resposta. 

55 Entendo mais o meio artístico e as suas dificuldades: para mim foi uma experiência muito 
enriquecedora. 

56 Gosto mais de teatro, já gostava, já ia muitas vezes com meu marido, mas nunca pensei em eu 
fazer, não pensava que era capaz. 

57 Vejo o teatro como uma forma mais dinâmica e também mais pessoal de transmitir uma mensagem, 
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sobretudo no caso do teatro comunitário. E também uma forma de intervenção na sociedade. 

58 Dou mais importância ao trabalho dos atores. 

59 Já gostava e já sabia o que era o teatro para mim. 

60 Sempre gostei de teatro. O sentimento continua. 

61 Sem resposta. 

Fonte: elaboração própria a partir do IQ aplicado. 
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Anexo 24 – Apresentação gráfica das disposições das pessoas no espaço: 

exemplos de esboços originais 

 

 
Fonte: elaboração própria. 
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Anexo 25 – Os parceiros entrevistados (P): serviço e ano de início da parceria com 

a PELE  

 

Entrevista Instituição/ Serviço Local Ano de inicio 

da parceria 

Parceira 1  Serviço sócio-educativo destinado à 

comunidade territorial, enquadrado no 

Programa Escolhas.  

Concelho do Porto 2010 

Parceira 2 Associação interinstitucional de direito 

privado sem fins lucrativos, constituída 

pela Junta de Freguesia, por dois centros 

Paroquiais e por uma Associação.  

Concelho do Porto 2010 

Parceira 3 Espaço sócio-educativo destinado à 

comunidade territorial, enquadrado no 

Programa Escolhas.  

Concelho do Porto 2011 

Parceiro 4 IPSS Concelho de Guimarães 2011 

Parceira 5 Câmara Municipal do Porto, departamento 

de Desenvolvimento Social 

Concelho do Porto 2008 

Parceiro 6 IPSS  Concelho do Porto 2007 

Parceira 7 Plataforma interistitucional que promove o 

acompanhamento de pessoas sem abrigo 

para integrar o mercado de trabalho 

Concelho do Porto 2014 

Parceira 8 Estabelecimento Prisional N º 1 Área Metropolitana do 

Porto 

2012 

Parceira 9 Estabelecimento Prisional N º 1 Área Metropolitana do 

Porto 

2012 

Parceira 10 Direção Geral dos Serviços Prisionais e 

Reinserção 

Concelho de Lisboa 2009 

Parceira 11 Estabelecimento Prisional N º 2 Área Metropolitana do 

Porto 

2015 

Parceira 12 Estabelecimento Prisional N º 2 Área Metropolitana do 

Porto 

2009 

Parceiro 13 Estabelecimento Prisional N º 2 Área Metropolitana do 

Porto 

2009 

Parceira 14 Estabelecimento Prisional N º 3 Área Metropolitana do 

Porto 

2009 

Parceiro 15 Estabelecimento Prisional N º 3 Área Metropolitana do 

Porto 

2009 

Parceiro 16 Estabelecimento Prisional N º 3 Área Metropolitana do 

Porto 

2009 

Parceira 17 Estabelecimento Prisional N º 3 Área Metropolitana do 

Porto 

2009 

Fonte: elaboração própria a partir do material recolhido nas entrevistas efetuadas. 
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Anexo 26 – Esuqema resumido da sociodemografia dos entrevistados: 

Fundadores da PELE (F), Atores Participantes (A) e Representantes de 

grupos “autónomos” (G). 

Número da 
entrevista 

Interlocutor Sexo 
Idade na 
altura da 

entrevista 

Data da 
entrevista 

F1 Fundador/a da associação PELE s/d272 35 anos 19/04/2016 

F2 Fundador/a da associação PELE s/d 36 anos 16/05/2016 

F3 Fundador/a da associação PELE s/d 38 anos 18/05/2016 

A1 Participante de projetos TC F 51 anos 03/05/2016 

A2 Participante de projeto TC M 66 anos 12/05/2016 

A3 Participante de projetos TC e Surdos F 32 anos 13/05/2016 

A4 Participante de projetos TC e TO F 43 anos 19/05/2016 

A5 Participante de projetos TC F 69 anos 25/05/2016 

A6 Participante de projetos TC F 24 anos 26/05/2016 

A7 Participante de projetos TC F 76 anos 27/05/2016 

A8 Participante de projetos TC M 28 anos 27/05/2016 

A9 Participante de projetos TC F 49 anos 09/06/2016 

A10 Participante de projetos TO e TC F 58 anos 11/06/2016 

A11 Participante de projeto TC F 57 anos 20/06/2016 

A12 Participante de projetos TO e TC F  21 anos 30/06/2016 

A13 Participante de projetos TO e TC F  22 anos 30/06/2016 

A14 Participante de projeto em EP (ex-recluso) M 43 anos 11/07/2016 

A15 Participante de projeto em EP1 F  36 anos 12/09/2016 

A16 Participante de projeto em EP2 M  25 anos 20/09/2016 

A17 Participante de projeto em EP2 M 32 anos 20/09/2016 

A18 Participante de projeto em EP3 M  43 anos 06/12/2016 

A19 Participante de projeto em EP3 M  26 anos 13/12/2016 

A20 Participante de projeto em EP3 M 24 anos 13/12/2016 

A21 Participante de projeto TC M 66 anos 20/06/2016 

G1 Representante do grupo EmComum M  35 anos 11/10/2015 

G2 Representante do grupo F21 F 21 anos 22/06/2016 

Fonte: elaboração própria a partir do material recolhido nas entrevistas efetuadas. 

 

                                                             
272 Neste caso específico, para preservar concretamente o anonimato, foi considerada a necessidade de 

não explicitar esta informação. 
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