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Resumo 

 

O teatro é reconhecido como uma arte, através da qual pessoas, com e sem 

deficiência, interagem, comunicam, partilham experiências e valores culturais. Constitui, 

nesse sentido, um espaço de libertação e de estímulo à criatividade dos atores podendo, 

no caso de pessoas com deficiência, contribuir para a sua autonomia e emancipação social. 

É no quadro desta problemática que se situa esta investigação. Com ela pretendeu-se 

compreender os sentidos e a importância do teatro na vida das pessoas com deficiência. 

O estudo é de natureza qualitativa, com recurso ao estudo de caso da companhia de teatro 

“Era uma vez teatro/APPC”. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas a nove atores 

com deficiência, três sem deficiência e também à encenadora. 

Verificou-se que os atores entrevistados estão intimamente ligados a esta 

companhia e demonstram uma grande satisfação por colaborarem com esta há vários anos.  

O teatro tem uma importância significativa para os atores desta companhia, 

proporcionando-lhes um vasto leque de vivências e aprendizagens. todos os entrevistados 

manifestaram sentimentos de alegria e gratidão relativamente   ao reconhecimento do 

público sobre o seu trabalho como atores. 

Os resultados apontam ainda para a ideia de que a união e o espírito de colaboração 

estão na base da valorização artística desta companhia. 
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Abstract 

 

Theatre is recognized as an art, through which, people, with and without 
disabilities, interact, communicate, share experiences and cultural values. It constitutes, 
in this sense, a space of liberation and of stimulation to the creativity of the actors that 
can, in the case of people with disabilities, contribute to their autonomy and social 
emancipation. This research is mainly based on this issue. Its purpose is to understand the 
meanings and importance of theatre in the lives of people with disabilities. The study is 
of a qualitative nature, using the case study of the Theater Company "Era uma vez 
teatro/APPC". Semi-structured interviews were conducted with nine actors with 
disabilities, three without disabilities and also with the director. 

It was found that the actors interviewed are closely linked to this Company and 
show great satisfaction for collaborating with it for several years. The theater is of 
significant importance to the actors of this Company, providing them with a wide range 
of experiences and learning. All the interviewees expressed feelings of joy and gratitude 
regarding the public’s recognition of their work as actors. 

The results also point to the idea that the union and the spirit of collaboration are 
at the basis of the artistic appreciation of this company. 
 
 
Keywords: Theatre; Disabled Persons, Senses; Experiences; Learning  



 

 

  



 

 

Resumé 

 

Le théâtre est reconnu comme un art par lequel les personnes handicapées et non 
handicapées interagissent, communiquent, partagent des expériences et des valeurs 
culturelles. Elle constitue en ce sens un espace de libération et de stimulation de la 
créativité des acteurs pouvant, dans le cas des personnes handicapées, contribuer à leur 
autonomie et à leur émancipation sociale. C’est dans le cadre de cette problématique que 
se situe cette recherche. Elle a voulu comprendre les sens et l’importance du théâtre dans 
la vie des personnes handicapées. L’étude est de nature qualitative, à l’aide de l’étude de 
cas de la Compagnie de théâtre "Era uma vez teatro/APPC". Des entretiens semi-
structurés ont été organisés avec neuf acteurs handicapés, trois sans handicap et aussi avec 
la metteuse en scène. 

Il s’est avéré que les acteurs interrogés sont étroitement liés à cette Compagnie et 
sont très heureux de collaborer avec elle depuis plusieurs années. Le théâtre est d’une 
importance considérable pour les acteurs de cette Compagnie, et leur offre un large 
éventail de expériences et d’apprentissages. Toutes les personnes interrogées ont exprimé 
des sentiments de joie et de gratitude quant à la reconnaissance du public sur leur travail 
en tant qu’acteurs. 

Les résultats indiquent également que l’union et l’esprit de collaboration sont à la 
base de la valorisation artistique de cette Compagnie. 
 
 
Mots-clés: Théâtre; Personnes handicapées, Sens; Vivre; Apprentissage 
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Nota prévia 

 

O texto desta dissertação não foi redigido com a concordância de género por uma 

questão de otimização de tempo do investigador, uma vez que este usa um software 

específico que apenas permite escrever a um ritmo lento. Por conseguinte, o investigador 

optou por usar sempre o género masculino por uma questão de uniformização na escrita, 

não pretendendo menosprezar a diferenciação de género.  
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Nas sociedades contemporâneas ocidentais, onde impera a democratização em 

diversos domínios, a cultura e o ensino são eixos fundamentais para o desenvolvimento 

das mesmas. A arte assume uma relevância nos espaços e momentos não formais de 

ensino/aprendizagem (teatros, workshop’s, atelieres, palestras, etc.) uma vez que os 

criadores adquirem e transmitem conhecimentos e experiências decorrentes do processo 

criativo (Ineland et al., 2010). 

No plano internacional, as atividades artísticas que envolvem pessoas com 

deficiência estão associadas ao movimento cultural conhecido como “disability arts” 

(Barnes et al., 2000, citado por Ineland et al., 2010, p. 255). Este movimento reflete 

preocupações políticas e consiste na transmissão de experiências partilhadas por pessoas 

marginalizadas socialmente. A perspetiva acerca das “disability arts” está relacionada 

com o facto de as pessoas com deficiência serem frequentemente associadas a um papel 

de estigmatização e de discriminação. Este movimento é também um forte motivo de 

emancipação para as pessoas com deficiências (Ineland et al., 2010). 

Numa perspetiva da Escola Nova (abordagem pedagógica que surgiu no final da 

década de 20 do século passado) a arte é uma forma de expressão. Deste modo, o teatro 

como forma de arte, é entendido como um veículo de expressão espontânea de sentimento, 

forma de libertação emocional (Rabêllo, 2011). 

Teixeira (2007, citado em Lopes, 2014, pp. 1–2) refere que Augusto Boal, criador 

do Teatro do Oprimido, considera a dramatização como uma dimensão potencializadora 

de lutas sociais para existir uma consciencialização da importância do discurso político. 

A propósito Jacques Ranciére (1996, citado em Catelan, 2018) considera o ato político 

como a participação de todos a partir do momento em que o individuo reconhece que 

existem inteligências diversificadas e passa a sentir-se livre para manifestar os seus pen-

samentos e sentimentos. Também o teatro pode ser um ato de emancipação intelectual e 

cultural na medida que articula as diversas inteligências e proporciona uma libertação da 

consciência resultante dos sistemas culturais e políticos dominantes. 

Nesta medida, é preciso enquadrar a problemática da relação deficiência/arte de 

um ponto de vista cultural, social e político. A partir dos anos 80 do séc. XX emergiram 

movimentos sociais que lutaram por uma nova perspetiva da deficiência. Assim, a cultura, 

e mais especificamente o teatro, tornaram-se mais um campo de emancipação e revindi-

cação no qual as pessoas com deficiência passaram a ter uma participação mais ativa. O 
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teatro é um espaço multicultural de aprendizagem para o qual confluem diferentes cultu-

ras e vivências. O teatro é a arte do “fingimento”, uma vez que os atores assumem outras 

identidades e personalidades, conseguindo posicionar-se no lugar e na pele do outro. 

Torna-se, assim, importante perceber a arte teatral da contemporaneidade e especifica-

mente o teatro que integra pessoas com deficiência, numa perspetiva sociopolítica. A lin-

guagem artística é um processo de ensino/aprendizagem no qual se constroem novos sig-

nificados e saberes. O teatro proporciona novas vivências permitindo incorporá-las e de-

senvolver novos conhecimentos através do lugar do outro. Neste sentido, a arte teatral 

articula saberes cognitivos, sensíveis e históricos (Stokmann, 2007). 

O teatro é um espaço no qual ocorrem interações e interpretações moldando os 

sentidos da representação e estabelecendo novas conceções do mundo. Assim, considera-

se que o teatro enquanto arte é inerente ao ser humano. Através do teatro podemos esta-

belecer e reinventar novas relações com o mundo que nos rodeia. Podemos criar papéis 

imaginados de domínio simbólico, reconhecermo-nos a partir do outro, e isso gera conhe-

cimento e desenvolvimento pessoal (Lopes, 2014; Stokmann, 2007). Já Vigotsky (2001, 

citado em Stokmann, 2007, p. 6) refere “Poderíamos demonstrar que a arte é uma emoção 

central (…) As emoções da arte são emoções inteligentes”. Para Loureiro (2003, citado 

em Stokmann, 2007, p. 6), a arte deve promover as relações sociais, diminuindo os riscos 

da exclusão. Nesse sentido, reconhece que toda a produção artística é construída através 

de processos sociais contribuindo, dessa maneira, para a inclusão social. Nesta ordem de 

ideias, a arte é um processo de democratização pois é um ponto de partida para a proble-

matização de questões políticas e sociais. Padilha (2007, citado em Stokmann, 2007, pp. 

6–7) considera que o corpo precisa do outro corpo para lhe conceder sentido e lhe dar 

forma. A propósito, o mesmo autor, considera que o teatro é a arte primordial que relaci-

ona o Homem com o quotidiano estabelecendo novos significados e desenvolvendo a 

intuição e a razão, por meio das perceções, sensações, emoções, elaborações e racionali-

zações, com o objetivo de propiciar ao ator uma melhor maneira de conviver consigo e 

com os outros, valendo-se da dramatização, que é por natureza, intrínseca ao ser humano 

(Stokmann, 2007). 

É no quadro dos argumentos explicitados que se situa o estudo que neste trabalho 

se apresenta. Com ele pretendeu-se compreender a importância do teatro do ponto de vista 

dos atores dentro do paradigma sociocultural emergente (Freire Filho, 2003). Para isso 
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foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre o tema que permitiu aprofundar a proble-

mática em estudo sobre o teatro na vida da pessoa com deficiência e que dá corpo à parte 

teórica deste trabalho. Seguiu-se uma metodologia de natureza qualitativa com recurso 

ao estudo de caso (Amado, 2014), realizado no Centro de Paralisia Cerebral do Porto, 

mais especificamente com os atores da companhia de teatro “Era uma vez teatro/APPC”. 

Este estudo surge no seguimento da colaboração do investigador como guionista convi-

dado, desde 2018. 

Este trabalho está organizado em três principais capítulos. No primeiro capítulo 

dá-se conta do referencial teórico de base ao estudo. O capítulo 2 apresenta as opções e 

fundamentos metodológicos. O capítulo 3 é referente à apresentação e análise dos dados. 

Seguem-se as considerações finais do trabalho e as referências bibliográficas.  
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Nota introdutória 

 

Este capítulo integra dois pontos. No primeiro, “A deficiência e modelos 

conceituais” procura-se fazer um breve enquadramento e clarificação do conceito de 

deficiência, passando também por uma abordagem aos modelos conceituais de resposta à 

pessoa com deficiência. No segundo ponto, “A deficiência e a arte”, pretende-se 

demonstrar como a pessoa com deficiência se torna agente cultural e como ela é 

percecionada. 

 

1.1-Deficiência e modelos conceituais   

 

 O termo deficiência provém do latim e o seu significado é: “defeito que uma coisa 

tem ou perda que experimenta na sua quantidade, qualidade ou valor” (Larousse Cultural, 

1998, citado em Santos, 2014, p. 5). A deficiência foi sempre vista como algo “anormal”, 

algo que não era natural no individuo. A pessoa com deficiência era/é alguém diferente. 

As respostas sociais e educativas às pessoas com deficiência foram, ao longo dos tempos, 

assumindo diferentes sentidos, que se traduziram em diversas configurações e valências 

(Pereira et al., 2011) que correspondem a paradigmas de intervenção que marcaram 

diferentes épocas e períodos, a saber: Segregação, Proteção, Integração e Inclusão 

(Marques et al., 2001, citado em Pereira et al., 2011). Neste sentido torna-se pertinente 

conceitualizar o conceito de deficiência. 

 Ao logo da história, e a exemplo de outras minorias, as pessoas com deficiência 

foram e são objeto de preconceito e discriminação (Fernandes et al., 2011). Numa 

perspetiva sobrenatural, a deficiência era considerada como forças transcendentais que se 

apoderavam do indivíduo (Tunes, 2011). Na idade média a deficiência era vista como 

algo maléfico, era a imagem da imperfeição da Humanidade. Os bebés com deficiência 

eram considerados um castigo de Deus e acreditava-se que eram feiticeiros e bruxos 

capazes do mal, estes eram merecedores duma punição para serem purificados (L. B. 

Fernandes et al., 2011; Pereira et al., 2011). Posteriormente, Confúcio (551-479 a.C.), na 

China, defendia que os “débeis” deveriam ser acolhidos e ajudados, sendo visto como um 

ato de responsabilidade social (Tunes, 2011). Segundo Fernandes et al. (2011) e Pereira 

et al. (2011), a igreja tinha como missão proteger as crianças com deficiência dos castigos 

e do extermínio, pois reconhecia-se que estas crianças necessitavam de caridade e amor. 



22 

 

Esta prática corresponde ao modelo caritativo de deficiência, que surgiu durante a era pré-

cristã iniciada ainda no Império Romano (Augustin, 2012). A partir do século IV surgiram 

os hospitais e instituições de caridade que acolhiam os “deficientes” que, ao serem 

institucionalizados, estavam segregados da condição Humanidade e eram culpabilizados 

pela sua condição. A sociedade organizava-se de modo segregador, excluindo as pessoas 

com deficiência de toda a prática social (L. B. Fernandes et al., 2011). 

A partir da Revolução Industrial, as pessoas com deficiência passaram a ser vistas 

como um encargo económico uma vez que não podiam trabalhar e não produziam riqueza. 

A partir do século XIX, com o avanço da ciência, a deficiência torna-se objeto de estudo 

e medicalizável, no qual o individuo com enfermidades e/ou deficiências era sujeito a 

intervenções médicas no intuito de o reabilitar (Correia, 2015; Pereira et al., 2011). 

 A comunidade científica, nomeadamente as áreas da saúde e das ciências sociais, 

tem vindo a percecionar/analisar a problematização da deficiência a partir de diferentes 

perspetivas analíticas, levando à construção de diferentes modelos conceituais. Neste 

sentido, destacamos alguns modelos conceituais de deficiência diferenciadores que nos 

servem para entender as variações na forma como a deficiência, bem como a pessoa com 

deficiência, têm sido percecionadas nas sociedades ocidentais ao longo do tempo. Como 

referimos, a deficiência foi marcada pelos castigos e numa fase posterior pela caridade 

muito influenciada pela era do Cristianismo. A partir do século XVIII surgem novos 

entendimentos da deficiência o que conduz a outras teorizações de deficiência. 

O modelo biomédico surge a partir da segunda metade do século XIX (Correia, 

2015) evidenciando a deficiência como uma perda funcional temporária ou permanente 

no corpo e/ou comportamento do indivíduo, ao qual se atribui a “anormalidade” e que 

pressupõe a reabilitação como medida de intervenção (França, 2013, p. 60). Este modelo 

reflete uma obstinação pelo corpo perfeito e são, o que origina uma visão medicalizada 

da deficiência e da vida (Correia, 2015; Pereira et al., 2011), levando as pessoas a serem 

dominadas pela ânsia de consumirem os seus produtos industrializados de modo a atender 

aos padrões de normalização (Tunes, 2011).  Este modelo é pouco consensual na 

comunidade científica e considerado limitado uma vez que não se trata de um 

conhecimento global do fenómeno da deficiência considerando apenas fatores individuais 

incapacitantes (Cordeiro et al., 2007).  Estes autores consideram que a patologia ou 

caraterísticas individuais não são por si só consideradas uma deficiência/incapacidade do 

individuo, pois, as disfuncionalidades provenientes da deficiência não são o fator último 
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para que se possa avaliar o desempenho funcional do sujeito. Estes estudiosos salientam 

que é no seio da sociedade e consoante critérios estabelecidos de “normalização” que se 

definem situações de desvantagem (UPIAS, citado em França, 2013). O modelo médico 

não contempla fatores de opressão e de exclusão social refletidos sobre a pessoa com 

deficiência, apenas considera a parte biológica com foco nas disfuncionalidades do 

indivíduo com deficiência (Pereira et al., 2011), promovendo uma mercantilização da 

condição da deficiência (Correia, 2015; Tunes, 2011). 

Em Portugal, a primeira lei relativa às pessoas com deficiência surge em 1989 – 

artigo 2o da Lei de Bases da Prevenção e da Reabilitação e Integração das Pessoas com 

Deficiência, de 2 de maio, remetendo para uma perspetiva baseada no modelo médico. 

Esta lei foi revogada, em 2004, pela Lei no 38/2004 de 18 de agosto, que passa a definir 

as bases gerais do regime jurídico da prevenção, habilitação, reabilitação e participação 

da pessoa com deficiência (Assembleia da República, 2004). A referida lei continua a 

basear-se numa perspetiva médica/reabilitação, contudo, passa a incorporar fatores 

sociais e ambientais de inclusão da pessoa com deficiência, o que vai no sentido de alguns 

movimentos recentes, tal como o defendido por Williams (1999, citado em Pereira et al., 

2011). 

 A partir das décadas de 70 e 80 do século XX, teve origem um novo modelo 

denominado por Mike Oliver como modelo social (Correia, 2015) e veio alterar uma 

conceção de deficiência dominante (modelo biomédico) por força de um movimento 

cívico reivindicativo, que considerava a deficiência como sendo o resultado das normas 

e regras normalizadoras estabelecidas pela sociedade (Correia, 2015; Martins & Semedo, 

2017). Construído com base na reflexão sociológica da deficiência e no ativismo político, 

procura demonstrar que a deficiência é um problema de organização social: pela ausência 

de respostas adequadas e pela existência de formas ativas de discriminação que obstam à 

inclusão social (Correia, 2015; Portugal et al., 2010; Tasso & Navarro, 2012). 

Embora sujeito a fortes críticas por não considerar as componentes orgânicas nem 

as incapacidades físicas do individuo (Fontes, 2016), este modelo teve influências 

determinantes na politização dos problemas enfrentados pelas pessoas com deficiência 

(Fontes, 2009; Oliver, 2004), sendo criadas novas conceções sociais da pessoa com 

deficiência. Neste sentido, e mais recentemente, emergiu o modelo biopsicossocial que 

considera o indivíduo com deficiência como um todo tendo em conta dimensões 

orgânicas aliadas a fatores ambientais. Com base neste modelo, a funcionalidade e a 
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incapacidade são entendidas como a junção entre “estados de saúde” e fatores contextuais, 

entendidos como fatores individuais e ambientais, classificação designada pela OMS por 

Classificação Internacional de Deficiências, Incapacidades e Desvantagens (CIDID) 

(Pereira et al., 2011). Esta, pelo seu carater individualista da deficiência, foi revista para 

colmatar várias lacunas a nível de fatores ambientais, dando origem a uma nova 

classificação designada Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e 

Saúde. Nesta classificação, a visão principal é definir a deficiência num ponto de vista 

positivo. Esta nova classificação destaca dimensões psicológicas, sociais e ambientais 

(OMS, 2004; Pereira et al., 2011). 

Considerando este modelo, a Organização Mundial de Saúde (OMS) refere que 

“Todas as pessoas têm ou terão uma deficiência temporária ou permanente num momento 

da sua vida(...) é uma questão moral e política de como melhor incluir e apoiar as pessoas 

com deficiência.” (OMS, 2011, p. 3). Nesta medida poder-se-á constatar que é na 

sociedade que se define, mediante padrões de “normalização”, se o indivíduo possui ou 

não comportamentos desviantes (Magalhães & Cardoso, 2010). Assim, nas sociedades 

ocidentais, considera-se normal o “corpo perfeito com os cinco sentidos e as faculdades 

mentais em impecável estado de funcionamento” (Tunes, 2011, p. 103). Desta forma, a 

organização do social é estruturada segundo os padrões de normalização na qual o 

indivíduo com deficiência não é capaz de participar. Constata-se deste modo que existe 

uma correlação entre deficiência e o que ela significa para a sociedade, a deficiência é 

considerada como algo diferente e “anormal”. 

Com a ratificação da Convenção dos Direitos da Pessoa Com Deficiência em 2008 

(em Portugal, 2009), emerge uma nova visão sobre a deficiência (Degener, 2016), com o 

objetivo de: 

…promover, proteger e garantir o pleno e igual gozo de todos os direitos humanos 

e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência e promover o respeito pela 

sua dignidade inerente. As pessoas com deficiência incluem aqueles que têm incapacidades 

duradouras físicas, mentais, intelectuais ou sensoriais, que em interacção com várias 

barreiras podem impedir a sua plena e efectiva participação na sociedade em condições de 

igualdade com os outros. (Assembleia da República, 2009, p. 4919) 

 

Este novo modelo dos direitos humanos da pessoa com deficiência veio promover 

os direitos civis, sociais, culturais, económicos e políticos dos demais. Esta convenção 

veio impor que os países desenhassem novas políticas de inclusão alterando perspetivas 
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assistencialistas da deficiência. Nesta medida, os países têm de encontrar mecanismos de 

inclusão que garantam as mesmas oportunidades a todos. Este documento teve como 

desafios mudanças a diversos níveis. Destacaremos três principais eixos: acessibilidade, 

adaptabilidade do meio e cultura.  

Na dimensão cultural, esta Convenção refere no Artigo 30.º (Assembleia da 

República, 2009, p. 4926) que as pessoas com deficiência têm o direito a “participar, em 

condições de igualdade com as demais, na vida cultural” (…). Os Estados têm de adotar 

“as medidas apropriadas para permitir às pessoas com deficiência terem a oportunidade 

de desenvolver e utilizar o seu potencial criativo, artístico e intelectual, não só para 

benefício próprio, como também para o enriquecimento da sociedade.” 

Assim, as sociedades tiveram de abandonar alguns contextos de normalidade nos 

quais a pessoa com deficiência não se inclui. Neste sentido Baumam (1999, 2001) refere 

que as sociedades construíram ao longo do tempo uma conceitualização de beleza e 

pureza que, incorpora todos aqueles que se encontram dentro dos padrões de normalidade 

e exclui todos os impuros (Baumam, 1999, 2001, citado em Ferreira & Sanches-Justo, 

2011). Podemos considerar que as pessoas com deficiência não cumprem as “expectativas 

normativas” da sociedade. (Cordeiro et al., 2007, p. 149; Williams, 1999, citado em 

Pereira et al., 2011). 
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1.2- Deficiência e a arte 

 

Neste ponto refletimos sobre a relação entre deficiência e arte. Iniciamos com a 

abordagem sobre a deficiência, estigmatização e identidade pessoal, de seguida daremos 

uma noção de sociedade do espetáculo e como esta influência a arte e finalizamos com 

uma concetualização do teatro representado por pessoas com deficiência. 

 

1.2.1-Deficiência, estigmatização e identidade pessoal 

 

 As pessoas com deficiência são alvo de tratamentos diferenciados em instituições, 

bem como no âmbito público, mais especificamente da atividade cultural. São 

incentivadas a participar nas atividades culturais específicas, afastando-as das atividades 

das coletividades (Cordeiro et al., 2007). Estes mesmos autores consideram que a maioria 

das pessoas com deficiência estão confinadas à sua rede familiar, muitas delas também 

estão impedidas de frequentar espaços culturais públicos que lhes possibilitam alargar e 

potenciar outras vertentes sociais e culturais (Cordeiro et al., 2007). 

 Neste modo de tratamento há uma forte probabilidade de uma tendência de 

segregação cultural e social na medida em que se está a criar espaços e momentos 

culturais específicos para pessoas com deficiência e desta forma acentuamos diferenças 

em detrimento de uma inclusão social e cultural (Cordeiro et al., 2007). Esta constante 

estigmatização poderá desencadear muitos problemas a vários níveis sobretudo no 

desenvolvimento identitário. 

 A acessibilidade plena aos espaços da arte e da cultura deve ter em conta os aspetos 

arquitetónicos, esses são também lugares de afetos e de inclusão capazes de desenvolver 

a empatia de todas as pessoas (Cohen & Duarte, 2013). Salienta-se que a acessibilidade 

não favorece apenas as pessoas com deficiência, mas possibilita um espaço de igualdade 

de oportunidades. 

 A desvalorização e a estigmatização das capacidades da pessoa com deficiência 

provocam sentimentos de inferioridade, de insegurança e baixas expetativas em si e nas 

suas potencialidades, assumindo para si a condição de diferente e de deficiente (Omote, 

1980, citado em Cordeiro et al., 2007; Correia, 2015; Ferreira & Sanches-Justo, 2011). A 

propósito, a estigmatização existe quando o individuo tem uma disformidade física e/ou 

intelectual. A sociedade estabelece os meios para categorizar as pessoas e o conjunto de 
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atributos considerados normais e naturais nos membros de cada uma destas categorias. 

Surge assim o termo identidade social, considerado mais adequado do que estatuto social, 

uma vez que engloba tanto atributos pessoais, tais como “honestidade”, como atributos 

estruturais, tais como a “ocupação” (Goffman, 1990). 

 Torna-se premente debater o fenómeno da estigmatização à luz do paradigma da 

pós-modernidade. Neste sentido, é necessário compreender as transformações identitárias 

das sociedades contemporâneas. Estas deparam-se com novos desafios/mudanças sociais, 

culturais e identitários como “etnia, nacionalidade, sexualidade e classe” (Magalhães & 

Cardoso, 2010, p. 47) e deficiências. A construção identitária (coletiva e individual) 

materializa-se no tempo e no espaço, deste modo ela é influenciada pelos interesses e 

relações de poder existentes na sociedade (Magalhães & Cardoso, 2010). 

No que respeita à deficiência, é marcada por processos/construções identitárias 

estigmatizantes e por uma visão de capacidades/incapacidades associadas a práticas 

culturais que podem ser entendidas como exercício de poder (Correia, 2015). 

A este propósito, Silva (2000, citado em Magalhães & Cardoso, 2010) refere que 

classificamos, dividimos e ordenamos a sociedade em grupos e em classes. Esta 

estruturação social e identitária evidencia as diferenças normalizando os antagonismos 

identitários (gordo/magro; feio/bonito; alto/baixo; com deficiência/sem deficiência) 

(Silva, 2000; Woodward, 2000; citados em Magalhães & Cardoso, 2010). 

Apoiamo-nos nas nossas expectativas transformando-as em exigências 

normativas. Normalmente, não temos consciência destas exigências até responder à 

questão se estas vão ou não ser cumpridas. É então que nos apercebemos que temos tido 

ideias pré-concebidas sobre o indivíduo que está perante nós, o que se designa por 

identidade social virtual (Goffman, 1990). Os atributos que esse mesmo indivíduo 

realmente possui devem ser designados por identidade social real. Enquanto observamos 

o indivíduo, reduzimos as suas caraterísticas a um só atributo, normalmente depreciativo 

ou diminutivo, que é o estigma, e que traduz uma grande discrepância entre a identidade 

social virtual e a real. Nem todos os atributos indesejáveis são um problema, apenas os 

que são incompatíveis com os nossos estereótipos do que determinado indivíduo deveria 

ser. O estigma é um atributo altamente descredibilizante (Goffman, 1990). 

Apesar da grande maioria das pessoas com deficiência já não se encontrarem 

enclausuradas nas instituições, elas continuam a ser objeto de estigmatização e de 

discriminação devido à escassez duma prática reflexiva sobre a vida e sobre o outro 
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(Ferreira & Sanches-Justo, 2011). Em linha com o pensamento destas autoras, parece 

poder considerar-se que a problemática da deficiência ainda é desconhecida para a grande 

maioria da população, sendo a deficiência algo que lhes causa estranheza e medo. Por 

esse motivo as pessoas com deficiência são conotadas como anormais, e continuam a ser 

vistas como representando uma ameaça para a sociedade, uma vez que não possuem os 

padrões de normalidade (Cordeiro et al., 2007; Ferreira & Sanches-Justo, 2011). 

A perceção da deficiência nos media foi-se alterando ao longo do tempo, 

assumindo diversas formas (Pereira et al., 2011), o desconhecimento da deficiência 

origina sentimentos de insegurança, medo, desconforto (Ferreira & Sanches-Justo, 2011) 

e, por vezes, pode resultar em estados emocionais mais frágeis, estabelecendo relações de 

empatia com o “diferente” pouco compensadoras. Esta situação pode desencadear na 

pessoa sem deficiência “mecanismos de defesa” e auto-proteção perante a “ameaça” que 

a deficiência lhes confere (Amaral, 1992 citado em Cordeiro et al., 2007, p. 150; Pereira 

et al., 2011). Estes comportamentos, por parte da sociedade, configuram-se em 

preconceitos e estereótipos da deficiência (Omote, 1980 citado em Ferreira & Sanches-

Justo, 2011). Contudo, contrapondo esta visão da deficiência a pessoa com deficiência 

pode despertar sentimentos de surpresa ou admiração quando desenvolve uma atividade 

de exposição pública (por exemplo: desporto, dança, teatro) demonstrando resultados que 

normalmente não são esperados pela sociedade pois a sua perceção é baseada em 

estereótipos e preconceitos discriminatórios da deficiência (Pereira et al., 2011). 

 No entanto, o individuo constrói um conjunto de ações que moldam o seu 

comportamento social. Pereira et al. (2011), introduzem o conceito de Representações 

Sociais acerca das pessoas com deficiência, ao qual se referem um conjunto de conceitos, 

frases e explicações. Estas Representações Sociais são o reflexo das nossas conceções 

religiosas, políticas e ideológicas (Moscovici, 1988 citado em Pereira et al., 2011), e 

podem ser transformadas consoante as conceptualizações que os media transmitem, uma 

vez que têm um poder transformador na sociedade. 

 

1.2.2 Identidade pessoal e relações sociais da pessoa com deficiência 

 

Segundo Iniguez (2001) a identidade advém de relações e dinâmicas sociais que 

nos diferencia do meio (cultural, social, institucional) ao qual pertencemos (Iniguez, 2001 

citado em Magalhães & Cardoso, 2010). Para Bauman (2008) as sociedades 
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contemporâneas estão focadas em novos hábitos de “consumo” (Bauman, 2008 citado em 

Magalhães & Cardoso, 2010, p. 47). Com a globalização tornaram-se mais visíveis as 

mudanças nos padrões de consumo e produção que marca a construção da identidade do 

individuo (Magalhães & Cardoso, 2010). A propósito, Hall (1999) considera que estas 

mudanças nos hábitos de consumo resultam numa nova construção de identidade na qual 

o individuo perde a perceção de si (Hall, 1999 citado em Magalhães & Cardoso, 2010). 

 As sociedades pós-modernas apresentam-nos “novas dicotomias”, estas 

representam diversos desafios éticos e políticos inerentes de uma globalização 

económica, social e cultural. Neste sentido salienta-se a dicotomia 

identidade/diferenciação, no qual a identidade mostra quem somos, enquanto a 

diferenciação é o processo que nos distingue do “outro” (Magalhães & Cardoso, 2010). 

 Neste segmento, o processo de construção de identidade é resultante de um 

conjunto de pressões sociais e culturais. A propósito, Magalhães & Cardoso (2010, p. 48) 

referem que “A identidade é um processo complexo construído socialmente em um 

determinado período histórico.” E é neste sentido que Hall (1999) considera que o 

indivíduo tem uma identidade fluida, esta desenvolve-se durante a vida. Para o autor, o 

individuo não tem uma única identidade uma vez que ela se forma e se adapta aos sistemas 

culturais do individuo (Hall, 1999 citado em Magalhães & Cardoso, 2010). 

 A pessoa com deficiência assume uma identidade que advém de duas 

componentes: a submissão às lógicas de reabilitação na procura pela normalidade e a 

inculcação de uma identidade de “ser deficiente” (Correia, 2015). 

A propósito, podemos afirmar que, atualmente, devido à massificação de 

informação e imagens (media, artes, internet, publicidade, etc.), estamos num paradigma 

onde as sociedades se organizam em torno das suas perceções face aos estímulos que 

estão ao nosso redor. 

Débord (1997) considera que vivemos em sociedades do espetáculo, as mesmas 

estabelecem procedimentos de submissão ao individuo conduzindo à conceção de normas 

sociais que afetam a espontaneidade e/ou essência individual em favor duma aparente 

imagem de si (Débord, 1997 citado em Ferreira & Sanches-Justo, 2011). 

A sociedade do espetáculo é assim definida como uma industrialização da imagem 

e perceções nas quais importa sobretudo um ideal de fantástico/beleza. Débord (2003, 

citado em Freire Filho, 2003) considera que estas perceções se devem à emergência e 

desenvolvimento de novas formas de dominação do capitalismo. O autor enfatiza novas 
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tendências artísticas e políticas sustentadas pelo sensacionalismo do espetáculo na qual a 

autenticidade é um critério fundamental para uma atitude ética individual onde se avalia 

o mérito dos bens culturais. 

Segundo Boorstin (1987, citado em Freire Filho, 2003) esta tendência despreza a 

vida “natural”, o “autêntico” e o “espontâneo” enfatizando uma realidade encenada. 

Assim, podemos inferir que as nossas perceções são construídas a partir das imagens e 

sensações que nos são impostas (media, política, arte, internet, etc.). Desta forma, 

devemos compreender a arte, e em específico o teatro com pessoas com deficiência dentro 

do paradigma emergente no qual nos oferecem um conjunto de informação e de imagens 

que estruturam as nossas perceções sobre a realidade. As nossas representações são 

estruturadas tendo em conta os estímulos e informação. Segundo Filho (2003) as 

representações transfiguram o nosso referencial primário num mundo muito mais sedutor 

do que o concreto. Por conseguinte, as perceções e concetualizações da arte e do teatro 

baseiam-se na proliferação de imagens, sons e informações proporcionando uma prática 

reflexiva assente nestas fontes. Já Gabler (1999 citado em Freire Filho, 2003) refere que 

a lógica do espetáculo modificou toda a esfera pública: política, religião, imprensa, arte, 

etc., alterando-se a forma de nos relacionarmos com a disponibilização da informação. 

Esta nova formulação origina diversas sensações e interpretações na opinião pública. 

Podemos assim verificar que há uma preponderância simplista na conceção da arte e do 

teatro, de forma a satisfazer as sensações imediatas de um público disposto a aceitar 

criações sensacionalistas (Freire Filho, 2003). 

A sociedade do espetáculo tem vindo a representar uma identidade da deficiência 

segundo as imagens e sensações que temos. Neste sentido, a deficiência é vista como algo 

excecional que não se encaixa num padrão de normalização da sociedade contemporânea. 

Deste modo, a identidade pressupõe algo de normalidade. Ter uma identidade é sinónimo 

de uma identificação com o que está estabelecido na cultura e no meio social. Tudo aquilo 

que não é idêntico ao convencional passa a ser alvo de críticas, discriminações e não-

reconhecimento (I. Fernandes, 2006). Contudo, pretende-se um afastamento deste 

paradigma dominante que carrega um conjunto de preconceitos e segregação da pessoa 

com deficiência. Assim, considera-se que o conceito de identidade engloba a diversidade 

humana não havendo lugar à discriminação (I. Fernandes, 2006). 

A propósito, a deficiência assume identidade diferenciadora devido à 

representação social do meio que carrega uma conotação “diferente”. A diferença não é 
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vista como distinção e sim como desqualificação (I. Fernandes, 2006). Nesta linha, não 

se considera o diferente como parte do meio social. A mudança paradigmática tornou-se 

crucial uma vez que as sociedades ocidentais assumiram a problemática da deficiência 

como uma questão estrutural em que todos devemos ser responsáveis, passando a 

deficiência a ser vista não como um problema, mas mais como uma forma de diversidade 

humana (Marques, 1997 citado em Cordeiro et al., 2007). 
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1.2.3-O teatro como arte na vida das pessoas com deficiência 

 

O teatro está intimamente ligado a valores humanistas, é a arte mais antiga da 

humanidade, é nele que se comunica, se partilham experiências e valores culturais, 

abrangendo outras expressões artísticas como a música, a dança, a pantomina e a pintura 

(Guimarães, 2014). 

O teatro é palavra de origem grega que significa “lugar para contemplar”, surgiu 

em sociedades primitivas como forma de estabelecer rituais religiosos-mágicos, 

acreditava-se que os mesmos serviam como moeda de troca com os deuses na recolha de 

alimentos (Guimarães, 2014).Na Grécia antiga iniciam-se as representações em honra a 

Dionísio, deus do vinho. Supõe-se que os gregos representavam com máscaras e criavam 

o conceito de personagem, esta simbolizava sentimentos e era o prenúncio do sentido 

lúdico do Homem pois revelava-se numa outra identidade, o Homem descobria-se e 

encontrava respostas para a humanidade (Guimarães, 2014). 

 

Wiliam Gavião refere que: 

 

“A arte da representação é o livre exercício de aprender, compreender e 

interpretar a vida, o Homem, a sociedade e o mundo que nos rodeia – 

potencializar o indivíduo (o ser social) na experimentação plena de suas 

capacidades lúdicas e criativas, na sua coabitação com o coletivo e o social. 

É uma arte nascida e apoiada nos fundamentos e princípios da comunhão – 

arte solidária que age na educação, preparação e consciencialização do 

indivíduo para a sua melhor resposta na reflexão, atuação e intervenção na 

sociedade em que está inserido. O teatro reconstitui, dota o Homem – na 

afirmação total de seu poder de comunicação, expressão, sociabilização, 

crítica e consolidação de sua identidade cultural e social.” (Gavião, 

Guimarães, 2014, p. 30) 

 

 Neste sentido podemos considerar que o teatro proporciona aprendizagens mútuas 

entre pessoas com e sem deficiência fruto da troca de experiências, permitindo reflexões 

sobre a vida e o quotidiano. Desta forma pretende-se sensibilizar e consciencializar a 

sociedade para outras perspetivas da deficiência (Ferreira & Sanches-Justo, 2011). 
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 O teatro capacita o individuo como também possibilita a transformação de 

perceção da deficiência na própria comunidade, proporciona linguagens, interpretações e 

reflexões diversificadas da realidade originando novos significados indo além de uma 

abordagem meramente científica. O teatro permite que o público desconstrua falsos pré-

conceitos e conceitualizações da deficiência, diminuindo os preconceitos e estereótipos 

da pessoa com deficiência (Ferreira & Sanches-Justo, 2011). Por conseguinte, a arte 

possibilita demonstrar que todas as pessoas possuem habilidades e potencialidades. 

 O teatro provém da natureza humana nas vertentes social, cultural e psicológica, 

neste sentido, o teatro é um veículo potenciador de práticas lúdico-pedagógicas visto que 

poderá refletir a realidade natural (Guimarães, 2014). Desenvolve as relações sociais, uma 

vez que se pretende proporcionar tempos e locais de uma sociedade mais inclusiva. 

 O teatro visa ser uma atividade educativa centrada na compreensão estética das 

diversas expressões afetivas, cognitivas e psicomotoras (A. Silva, 2012). 

 O teatro como arte assume importância na medida que oferece momentos de 

interação entre pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência diminuindo, desta 

forma, a prevalência de discriminação e/ou segregação (Cordeiro et al., 2007; Ferreira & 

Sanches-Justo, 2011). Costa (2000, citado em Cordeiro et al., 2007) considera que a arte 

consegue tornar o individuo mais determinado e estimula as potencialidades da 

imaginação, criatividade e habilidades. Em linha com estas ideias, Barbosa (2009) 

reconhece que a arte assume linguagens que refinam os sentidos, transmite significados 

que não são traduzidos pelas linguagens discursiva e científica, trata-se de um 

conhecimento que é construído no contacto com a obra (Barbosa, 2009 citado em Tavares, 

2019). 

 Todas as pessoas, perante a expressão artística, sentem e vivem uma situação de 

igualdade na diferença. Para (Tavares, 2019), esta dimensão verifica-se se todos tiverem 

as mesmas condições de vivenciar de uma forma particular o evento cultural. Os meios, 

quando adaptados às pessoas com deficiência, conseguem transmitir-lhes uma identidade, 

proporcionando relações interdependentes com os seus sentidos. Para Magalhães (2005, 

citado em Magalhães & Cardoso, 2010), essa configuração estabelecida, evidencia 

identidades particulares sempre únicas e diferentes. 

Atualmente, os conceitos de inclusão e de acessibilidade para todos alteraram as 

perspetivas sobre a necessidade de uma nova organização do espaço social e cultural. À 

medida que o conhecemos, tornamo-nos capazes de apreender e despertar o processo de 
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reflexão sobre o que é transmitido, tornando-se possível uma interação com o meio que 

nos rodeia. As barreiras de acesso à cultura são provenientes de um défice do meio, este 

torna-se incapaz de admitir as identidades e subjetividades individuais. Deste modo, o 

meio não promove aprendizagens significativas para todos. O acesso à arte e à cultura é 

seletivo uma vez que não proporciona as acessibilidades (físicas, visuais, auditivas e 

sensoriais) do mesmo modo para todos (Cohen & Duarte, 2013). 

Quando o individuo se expressa artisticamente, interage afetivamente com o seu 

meio sociocultural, com o intuito de potenciar o seu processo de aprendizagem. Por outro 

lado, este processo é considerado como um ato de cidadania plena.  A arte é um processo 

de representação simbólica de comunicação do pensamento e dos sentimentos com 

significado para a formação dos indivíduos (Neves & Santiago, 2009 citado em A. Silva, 

2012). 

 A estimulação artística, especificamente o teatro, incorpora e desenvolve diversas 

competências sociais, cognitivas e senso-motoras, na medida que o indivíduo está 

implicado em todo o processo de criação e conceção do espetáculo (Cordeiro et al., 2007). 

Salienta-se que o teatro é uma expressão artística que trabalha o individuo como 

um todo: a comunicação, o corpo, o raciocínio e emoções, uma vez que são dimensões 

que desenvolvem a cognição e a subjetividade do individuo. É através da encenação, 

contemplação e jogos teatrais que o teatro promove vivências quotidianas individuais e 

grupais (A. Silva, 2012). 

Em Portugal, apesar de existirem diversas companhias de teatro das quais fazem 

parte atores e atrizes com deficiência, não existem estudos sobre o teatro com atores/atri-

zes com deficiência. Perante a inexistência científica de trabalhos sobre este assunto, im-

porta explorar esta temática à luz das Ciências da Educação para perceber os sentidos/sen-

timentos que o teatro pode ter na vida das pessoas com deficiência. 
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Capítulo 2. Metodologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

  



37 

 

Nota introdutória 

 

Neste capítulo enunciamos a questão e os objetivos da investigação, de seguida 

descrevemos a abordagem qualitativa tendo como base a obra Manual de investigação 

qualitativa em educação (Amado, 2014), dando especial enfoque no Paradigma 

fenomenológico-interpretativo, baseado na mesma obra. Por fim, abordamos a técnica de 

análise do conteúdo (Bardin, 2011; Esteves, 2006). 

 

2.1- Questão e objetivos da investigação 

 

Questão: 

Que sentidos atribuem, ao teatro, os atores/atrizes com deficiência da companhia de teatro 

“Era Uma Vez Teatro/APPC”? 

 

Objetivos da investigação: 

- Compreender os sentidos e a importância do teatro na vida das pessoas com deficiência 

- Perceber se o teatro proporciona momentos de aprendizagem 

- Compreender quais são os sentimentos das atrizes e encenadora sem deficiência quando 

contracenam com atores/atrizes com deficiência 

- Compreender que significados atribuem as atrizes e encenadora sem deficiência ao seu 

trabalho com atores/atrizes com deficiência   
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2.2-Abordagem qualitativa 

 

 Numa abordagem qualitativa pretende-se analisar uma realidade com 

instrumentos e metodologias que produzem resultados nos quais a subjetividade e a 

compreensão da mesma é entendida como pertinente e capaz de obter resultados que 

permitem ultrapassar leituras e perspetivas compreensivas simplistas de senso comum. 

 Podemos situar a abordagem qualitativa em dois paradigmas de investigação. O 

paradigma da modernidade, onde subdividimos em hipotético-dedutivo e 

fenomenológico-interpretativo; e o paradigma da pós-modernidade no qual se insere o 

paradigma sócio-crítico (Amado, 2014). 

 Salienta-se que os seus referenciais teóricos suportam a fundamentação das 

questões de investigação, estas são enunciadas segundo o referencial teórico subjacente e 

servem para diferenciar das formulações do senso comum. Esta tarefa torna-se bastante 

exigente e por vezes situa a investigação num paradigma de complexidade elevada. 

 Uma investigação em educação tem como objetivo procurar o entendimento de 

todos os aspetos intrínsecos que afetam o desenvolvimento do fenómeno educativo. 

 Devido ao seu carácter complexo, falar em educação envolve conhecimento sobre 

todos os fatores que afetam o processo educativo. Considerando que educamos e 

aprendemos para inferir uma mudança é na relação com a comunidade que redefinimos e 

enriquecemos o conceito de comunidade educativa. É neste sentido, que constatámos que 

a comunidade educativa constrói e solidifica princípios fundamentais que constituem as 

sociedades como a liberdade, tolerância e amizade (Amado, 2014). 

 A educação é o único mecanismo de socialização transformador do indivíduo, 

nesta medida é nela que adquirimos ferramentas que permitem desenvolver uma prática 

reflexiva sobre o social e o cultural, verifica-se que este processo ocorre ao longo de 

várias gerações fortalecendo o património cultural. 

 Podemos inferir que o indivíduo é simultaneamente produtor e produto da sua 

cultura que influencia dimensões históricas, económicas, religiosas e culturais. Mediante 

esta perspetiva, verifica-se que a educação está presente em todas as dimensões das 

sociedades (Amado & Boavida citado em Amado, 2014). 

 Deste modo considera-se educativo quando temos conhecimentos indispensáveis 

em comum, contudo devemos compreender os contextos sociais do ato educativo. O ato 

de educar é concebido com princípios antropológicos, filosóficos, éticos, estéticos, etc… 
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(Amado & Boavida citado em Amado, 2014). Eles estão presentes em todo o processo 

educativo de modo que a partir deles se iniciem objetivos que possam desembocar na 

autorreflexão do processo educativo e na melhoria do mesmo. 

 Na vertente científica é primordial encontrar o melhor conhecimento científico 

que responda às necessidades específicas do processo educativo, através de metodologias 

que produzem resultados credíveis na comunidade científica (Amado, 2014). 

 A educação é um campo que nos permite ter perspetivas diferenciadas sobre um 

determinado contexto e/ou fenómeno, neste sentido torna-se premente que estes sejam 

analisados em diversificados domínios de saberes, é fundamental leituras 

interdisciplinares e a cooperação entre os diversos agentes para que o processo educativo 

se consolide. 

 O educador é um facilitador da aprendizagem e dele dependem tomadas de 

decisão sobre a sua prática. A este, cabe a responsabilidade de refletir sobre “o que ele 

faz, o que pode fazer, o que quereria fazer, o que devia fazer, o que ele não pode fazer” 

(Bru, citado em Amado, 2014, p. 24). 

 A organização de pesquisa constante é baseada na sua prática que reflete o seu 

papel construído ao longo das últimas décadas. Contudo não se pode considerar um 

método científico, pois não cumpre todos os critérios de avaliação dos conhecimentos do 

método (Estrela, citado em Amado, 2014). 

Em suma, a investigação e/ou prática em educação terá que refletir sobre os 

princípios filosóficos e empíricos, de modo que se crie novas estratégias e práticas que 

propiciem a efetiva autonomização. 

 Atualmente, o debate sobre educação desenrola-se em diversos eixos relevantes 

nomeadamente, ética, política, experiencial, emocional e afetos (Amado, 2014) estes 

devem estar conjugados entre si quer na dimensão prática como na vertente teórica afim 

de alcançar resultados intencionais e tomar a melhor decisão possível em cada um deles. 

 Na investigação em educação será necessário refletir sobre algumas questões 

relacionadas com o nosso capital teórico que adquirimos ao longo do tempo, daí surge 

uma problematização inerente às conceções de ciência. Deste modo, partimos do plano 

científico para saber o que é pertinente cientificamente em educação, para tal será 

necessário colocar em evidência outras questões. 

 

“O que é que em educação se pode tornar objeto de reflexão e de análise científica? 
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De que cientificidade se trata, ou dito de outro modo, de que conceção de ciência 

necessitamos ao abordar os fenómenos educativos? 

Que estatuto tem e como se define as Ciências da Educação?” (Amado, 2014, p. 

26) 

  

Para a conceitualização do termo educação é essencial que nos centremos em duas 

dimensões: o objetivo e o subjetivo. É a partir delas que se desenvolve o indivíduo 

socialmente e culturalmente. Na investigação em educação é pertinente ter um domínio 

de vários saberes científicos e é neste sentido que as Ciências da Educação desempenham 

uma importância fundamental, não só pelo carácter multidisciplinar, mas também pela 

sua metodologia de intervenção-ação. Verifica-se que, numa perspetiva global, as 

Ciências da Educação analisam o objeto como sendo multidimensional (Amado, 2014). 

 Podemos considerar que as Ciências da Educação são a área do conhecimento que 

engloba diversas ciências sociais e humanas, como sociologia, psicologia, antropologia, 

etc… permitindo problematizar e compreender questões teóricas-práticas e obter 

resultados mais consentâneos à realidade educativa. Realça-se, assim, que compete às 

ciências da educação analisar a evolução da educação de forma a que consiga dar 

contributos no desenvolvimento científico das diversas dimensões de saberes que a 

compõem. Nesta perspetiva holística da investigação em educação podemos analisar o 

objeto como tendo o objetivo último do aperfeiçoamento da humanidade (Amado, 2014). 

Neste sentido, a investigação numa perspetiva das Ciências da Educação assume enorme 

importância pois a mesma proporciona um melhoramento no indivíduo, nas instituições 

e na sociedade. 

 Importa definir o que se entende por cientificidade nas Ciências da Educação, para 

tal, temos que refletir sobre os conceitos e paradigmas subjacentes às Ciências da 

Educação. Considerava-se ciência tudo aquilo que se podia comprovar através do método 

experimental das ciências naturais, neste sentido, o conhecimento era mensurável 

empiricamente pela experimentação e/ou pela generalização estatística. O fenómeno 

educativo exige um entendimento mais abrangente, no qual se inserem outros domínios 

de saberes cuja verificação e validação do conhecimento não obedece aos critérios do 

paradigma positivista. Desta forma, entende-se a educação numa visão mais ampla na 

qual os critérios positivistas são redutores, torna-se essencial analisar a cientificidade das 

ciências da educação no paradigma hipotético-dedutivo por entender que a análise 
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educativa não pode ser simplista (Amado, 2014). Assume-se a necessidade de 

fundamentar a análise em educação de acordo o referencial teórico de conceitos e 

proposições correlacionados entre si que conduzem ao raciocínio lógico da investigação. 

 Importa salientar que é dos discursos dos sujeitos e das comunidades que derivam 

significados e conteúdos relevantes para o investigador nos quais se constrói a 

cientificidade, esta poderá debater e promover novas interpretações à cerca da validade 

do estudo e colocar questões pertinentes sobre as técnicas utilizadas no mesmo. 

 Em vários paradigmas científicos não podemos obter resultados simplistas que 

nos permitam interpretar e compreender a realidade na sua globalidade, onde a 

fundamentação epistemológica é essencial para suportar um referencial teórico e 

estratégias metodológicas inerentes à investigação. Neste seguimento, quando se 

investiga em educação, devido ao seu carácter polissémico-interpretativo o paradigma 

que mais se adequa à mesma é o fenomenológico-interpretativo, no qual se podem incluir 

todas as ciências humanas. Este paradigma visa compreender as vivências dos indivíduos 

por meio dos dados empíricos recolhidos de modo a originar efeitos de causalidade e/ou 

interpretações nas ações dos indivíduos e deste modo possamos criar referenciais teóricos 

que nos permitam interpretar e compreender a realidade (Amado, 2014).  Constata-se 

também que a teoria nos dá instrumentos para questionar a realidade podendo desta forma 

constituir novos questionamentos e novas reflexões no seio da comunidade científica. 

Nesta perspetiva, uma definição de ciência é bastante abrangente depende 

fundamentalmente da natureza do estudo e do grau de subjetividade do mesmo, não 

esquecendo da panóplia de referenciais teóricos que sustentam o estudo. 

 As Ciências da Educação, assumem-se como sendo um domínio científico no qual 

se constrói um conceito de educação focado na reflexão, investigação e na prática 

(Amado, 2014). Evidenciamos, assim, a necessidade de distinguir as Ciências da 

Educação das outras áreas de saberes pois devemos atribuir-lhe um carácter singular no 

campo da investigação. 
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2.3-Paradigma fenomenológico-interpretativo 

 

 No paradigma fenomenológico interpretativo, que integra a abordagem 

qualitativa, situam-se grande parte dos estudos das ciências sociais e humanas. Constata-

se que, nesta abordagem, existe uma preocupação de conhecer e compreender os 

significados de variáveis não do tipo experimental, incapazes de gerar resultados 

mensuráveis. Tendo em conta o seu carácter interpretativo, a investigação produz novos 

entendimentos, obtendo-se resposta através da construção de experiências sociais, 

proporcionando sentido às mesmas. Nesta medida o enfoque destes estudos encontra-se 

na compreensão dos significados de crenças, opiniões, perceções, representações, 

perspetivas de conceptualizações inseridos nos contextos bem como nas suas dinâmicas 

com os outros (Amado, 2014). Neste seguimento, neste estudo importa compreender a 

importância/sentidos do teatro na vida dos atores/atrizes com deficiência. 

O investigador centra-se no entendimento das interações do indivíduo com o 

contexto social, através dos discursos dos sujeitos e da compreensão dos seus 

significados. Verifica-se que este processo de compreensão exige análises complexas e 

profundas que não se coadunam com abordagens simplistas e/ou quantitativas. Pretende-

se, desta forma, aplicar metodologias e estratégias que permitam ter uma perspetiva 

holística dos fenómenos sem retirá-los dos contextos sociais, culturais e políticos, com o 

propósito de estudar as ações dos indivíduos, formulando hipóteses durante todo o 

processo de investigação. 

 Neste sentido, realça-se a importância das questões qualitativas uma vez que nos 

permite perseguir objetos e objetivos diferenciados (investigação, experiências de vida, 

dinâmicas subjetivas da sociedade e da cultura, linguagem e comunicação) (Amado, 

2014). Ao nível ontológico os fenómenos sociais são resultantes de interações complexas 

de pessoas em relação com os seus contextos; interações sociais, as ações as atitudes com 

significado cultural. 

 A realidade é determinada pelo social (Meksenas, citado em Amado, 2014) ela é 

concebida pela consciencialização das dinâmicas sociais produzidas pelos indivíduos, 

nesse sentido pode-se considerar que o social resulta da opção, da liberdade, de intenções 

e valores dos indivíduos e simultaneamente também é “criador” destes. 

 Devemos compreender a complexidade do social segundo as perspetivas e os 

discursos dos sujeitos, mas também temos que estar conscientes que podemos influenciar 
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as análises devido às nossas características pessoais, às crenças e posição social, opções 

científicas e políticas. Deste modo há implicações na epistemologia, nas quais podemos 

perguntar como nos devemos distanciar das nossas representações do mundo. 

 No plano antropológico, o indivíduo é uma consequência da ação e da cultura dos 

outros, porém, também é construtor da sua liberdade e responsável pelo caminho apesar 

de todas as influências extrínsecas ao próprio tornando-se desta forma produto da sua 

cultura, neste sentido afirmamos que o indivíduo é simultaneamente produtor e produto 

de cultura. 

 Na dimensão epistemológica, a realidade social é estudada, compreendida e 

experienciada como se apresenta. Ela é concebida pelos indivíduos, os quais descrevem 

os seus sentimentos e significados que o investigador terá de interpretar no contexto. 

Deste modo importa compreender o significado que cada indivíduo atribui à realidade 

vivenciada. Verifica-se neste processo a intersubjetividade no qual investigador e 

investigado partilham perspetivas e conceitualizações do mundo diferenciadas consoante 

os seus contextos socioculturais, emergindo assim uma linguagem própria. (Amado, 

2014). Salienta-se que o investigador deverá focar-se nos discursos, mas também nos 

lugares e pormenores que podem levar a novas questões e hipóteses decorrentes do 

processo que torne o contexto e os fenómenos ainda mais significantes. 

 Poder-se-á afirmar que a natureza da investigação é interpretativa permitindo 

analisar com profundidade o particular evitando generalizações. Constata-se que 

princípios universais são evidenciados a partir do concreto (Erickson, citado em Amado, 

2014). 
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2.3.1-Estudo de caso 

 

O estudo de caso é uma técnica de investigação, mas também é aplicada no ensino 

em áreas como o direito, economia, na formação de professores e casos avaliativos (Stake, 

et al. citado em Amado, 2014). Esta técnica qualitativa, fenomenológica-interpretativa, 

pode reunir diversos tipos de instrumentos entre os quais as triangulações mistas. Verifica-

se em alguns casos de estudo a necessidade da utilização de técnicas quantitativas afim 

de atestar os resultados da abordagem interpretativa. Por outras palavras, por vezes 

devemos aplicar procedimentos quantitativos em investigações de natureza qualitativa 

(Figueiredo, 2015). 

 De acordo com Amado (2014) o estudo de caso surge da necessidade de conjugar 

interesses comuns entre a investigação e políticas a exemplo das outras técnicas 

qualitativas. Deste modo salienta-se que o estudo de caso se realiza para analisar um 

sujeito, um acontecimento, uma mudança dum determinado contexto, dum tempo 

específico, etc. Neste sentido a especificidade epistemológica do estudo de caso é de 

compreender os fenómenos numa perspetiva exploratória e descritiva, podendo também, 

em algumas investigações adquirir características de mudança social (investigação-ação). 

 Realça-se a pertinência que esta técnica tem vindo a assumir em relação a outro 

tipo de técnicas mais experimentais, pois exige da parte do investigador um conhecimento 

prévio da problemática em estudo (Figueiredo, 2015). 

 Segundo Yin (Citado em Amado, 2014, p. 123), é necessário ter em conta 

dimensões que o investigador deverá dominar no estudo de caso: 

 “Saber formular perguntas e interpretar respostas 

 Ser bom ouvinte e não ser traído pelas suas ideologias ou preconceitos 

 Ser adaptado e flexível, conseguir ver situações inesperadas como 

oportunidades e não como problemas 

 Ter uma boa capacidade de “agarrar” os aspetos que estão a ser estudados – 

esta capacidade reduz os dados relevantes e a informação toma proporções 

geríveis 

 Não ser influenciado por preconceitos, incluindo os que derivam da teoria”. 

 Poder-se-á constatar que um estudo de caso é uma investigação em profundidade 

de uma ou mais problemáticas no seu contexto natural, no qual os sujeitos descrevem a 

sua perspetiva da realidade experienciada. O investigador centra-se no estudo de caso em 
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específico analisando as características deste, procurando especificidades que possam ser 

valorizadas e entendidas como estudo de caso. O interesse sobre a situação deverá ser 

fundamentado por um referencial teórico criterioso, possibilitando a enunciação de 

hipóteses a partir das quais se desenrola o processo de compreensão. Deste modo, tem o 

intuito de explorar e demonstrar novas formulações de hipóteses e novas reflexões 

conceptuais mais aprofundas (Hamel, citado em Amado, 2014). Pretende-se, portanto, 

compreender o fenómeno integralmente. 

 A análise dum fenómeno no seu contexto permite reflexões complexas sobre o 

sujeito e a sobre realidade deste. Com este intuito pretendemos estudar os fenómenos 

através da compreensão dos significados discursivos dos sujeitos, construindo a análise a 

partir da categorização das temáticas relevantes e da formulação de questões orientadoras 

da investigação. Esta categorização exige uma complexidade devido às multiplicidades 

de temáticas que o estudo de caso comporta, sendo objeto de análise no qual temos de 

recolher informação pertinente. Nesta técnica holística não podemos conhecer a realidade 

na sua plenitude, pretende-se essencialmente compreender a realidade inserida num 

contexto (Amado, 2014). Verificamos deste modo que o estudo de caso procura o 

entendimento dum fenómeno através de dados empíricos disponíveis num exato 

momento, onde poderá originar resultados poucos claros visto que se trata de relatos de 

acontecimentos de forma particular em que o investigador extrai os dados para produzir 

novo conhecimento. 

 O estudo de caso é uma técnica sistemática e intensiva através da qual se pretende 

uma interação de profundidade entre investigador e entrevistado (Freire, citado em 

Amado, 2014). 
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2.3.2-Entrevista semiestruturada 

 

 Este tipo de metodologia, como o nome indica, trata-se de uma entrevista 

semiestruturada na qual o investigador elabora um guião de perguntas orientadoras de 

acordo com o seu conhecimento prévio da realidade que pretende estudar. As questões 

devem ser direcionadas e focadas essencialmente na problemática em estudo (Quivy & 

Campenhoudt, citado em Figueiredo, 2015) bem como nos objetivos da investigação, de 

forma a que possamos extrair informação objetiva, para que a mesma possa ser 

enquadrada em categorias, de modo a que possibilite eficiência nas suas análises (Esteves, 

2006). 

 Salienta-se que é uma técnica bastante exigente em que o investigador tem de 

revelar disponibilidade para escutar e procurar manter uma postura neutral, impessoal e 

diretiva ao longo de todo o processo (Grim et al., citado em Amado, 2014). 

 A entrevista semiestruturada é um método que permite uma liberdade de resposta 

e reflexão sobre a problemática da mesma, possibilitando ao entrevistado alguma 

flexibilidade de exposição das suas ideias, convicções, sentimentos, emoções, tendo em 

conta o que considera como informação relevante. Trata-se de um método no qual 

podemos retirar significados nos posicionamentos ideológicos que são compreendidos, 

inseridos num determinado contexto temporal e espacial. 

 Realça-se que, nesta metodologia, se pretende avaliar os discursos adequadamente 

segundo as perspetivas dos sujeitos. Importa salientar que este processo não é neutral, os 

contextos sociais do investigador e do entrevistado, como o tempo e espaço da entrevista 

são fatores a ter em conta na investigação (Fontana, citado em Amado, 2014). 

 A entrevista semiestruturada apresenta-se fundamentalmente como uma técnica 

que permite obter não só os discursos dos sujeitos, mas também se pode analisar como 

estes comunicam as opiniões, atitudes, sentimentos, valores e reflexões. 

 Verifica-se que este tipo de entrevista remete a uma introspeção do sujeito, 

proporcionando a sua autorreflexão. Porém, a técnica de entrevista apresenta limitações, 

uma vez que, geralmente trata de relatos sobre acontecimentos passados pelo que não se 

pode verificar como seriam se os mesmos ocorressem no momento de realização da 

entrevista. Outro aspeto importante deste método é o carácter de teste pois poderá afirmar 

ou infirmar resultados de diferentes técnicas e/ou métodos e desta forma poder-se-á obter 

resultados mais fidedignos (Amado, 2014). 
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 Salienta-se que é pertinente compreender os significados das manifestações 

interiores pois elas podem ajudar a identificar comportamentos. 

 Uma entrevista semiestruturada exige um grande envolvimento quer no nível 

conceptual quer no nível estrutural, requer um grande conhecimento e empatia do/sobre 

o objeto de estudo. Constata-se que devido à caraterística da investigação, deveremos ter 

em atenção alguns fatores influenciadores que podem conduzir a mesma. 

 Neste sentido, realça-se a importância que o(s) entrevistado(s) sejam capazes de 

transmitir a informação duma forma conhecedora do fenómeno que se pretende estudar 

de forma que possamos recolher dados enriquecedores para a investigação e, 

consequentemente, consigamos adquirir aprendizagens valiosas (Amado, 2014). 

 Seguindo esta perspetiva, a entrevista deverá consistir numa relação de lealdade, 

possibilitando estabelecer uma conversa fluída e coerente dando margem ao entrevistado 

para expor as suas ideias livremente. O investigador procurará proporcionar momentos 

de diálogo onde o entrevistado poderá propor novas reflexões que no seu entendimento 

possam ser úteis para a entrevista (Lalanda, citado em Figueiredo, 2015). 
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2.4-Análise de Conteúdo 

 

 Tem-se vindo a constatar um crescente interesse nos estudos qualitativos mais 

especificamente no paradigma fenomenológico/interpretativo. A técnica de análise de 

conteúdo pretende simplificar a compreensão/interpretação dos fenómenos com o intuito 

de elaborar a descrição dos mesmos holisticamente (Esteves, 2006). 

A analise de conteúdo é uma técnica que obedece a uma descrição objetiva, 

sistemática e quantitativa do discurso (Bardin, 2011; Esteves, 2006).  Nos discursos 

produzidos pela comunidade científica é primordial interpretar e compreender um 

conjunto de simbologias linguísticas pré-estabelecidas de acordo com os estatutos sociais 

dos diversos domínios científicos. Quando estamos perante estudos multidisciplinares 

torna-se essencial congregar informação das diversas representações linguísticas. Neste 

seguimento, a análise de conteúdo é uma técnica utilizada no processo de tratamento dos 

dados de uma investigação bem como um instrumento de uma pesquisa propiciando 

informação relevante para o seu desenvolvimento (Esteves, 2006). Esta técnica pode ser 

descrita como sendo um conjunto de procedimentos metodológicos em aperfeiçoamento 

(Bardin, 2011). Importa salientar que esta técnica hermenêutica pretende interpretar e 

compreender as simbologias de palavras, mensagens e/ou discursos de simbologia e 

polissemia dúbia.  

 A análise de conteúdo tem o propósito de procurar no discurso significados 

relevantes no intuito de lhe dar validação epistemológica. Esta investigação pretendeu 

encontrar dados suscitados por meio de entrevistas semiestruturadas de respostas abertas 

de forma a encontrar a validação empírica dos discursos dos sujeitos (Van der Maren, 

1995 citado em Esteves, 2006). 

  A natureza da análise de conteúdo é interpretativa e sujeita a critérios e 

procedimentos de validação científica. Tem o propósito de entender e analisar o discurso 

através de técnicas de análise mais eficazes, nomeadamente a técnica da categorização, 

permitindo que o processo de análise do discurso garanta procedimentos de objetividade 

mais assertivos e concisos (Bardin, 2011). 

  Considerando que a análise de conteúdo se aplica em variadíssimos contextos de 

análise, estes têm duas funções que podem ser complementares. Numa perspetiva 

heurística, a análise de conteúdo desenvolve as competências exploratórias do 

investigador e maximiza o raio de ação das mesmas, por outro lado visa administrar a 
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prova, colocando as hipóteses como verificação de uma afirmação ou de uma infirmação 

(Bardin, 2011; Esteves, 2006). Neste sentido permite ao investigador estabelecer grelhas 

matrizes, modelos e categorias de análise mais sólidas com o intuito de ter hipóteses que 

o levem a optar pela técnica mais de acordo com o seu propósito de investigação. 

  A categorização tem o propósito de classificar os dados de forma a identificar 

conteúdos pertinentes. A propósito, nesta investigação criou-se uma categorização de 

procedimentos fechados orientando os discursos para a objetividade da investigação. 

Nesta medida, foi construída uma lista pré-definida com o intuito de balizar e direcionar 

o discurso dos sujeitos e procurou-se compreender as dimensões psicolinguísticas, 

psicossociológicas e linguísticas dos discursos (Esteves, 2006). 

Em suma, a análise de conteúdo é uma técnica empírica interpretativa que procura 

a compreensão dos discursos. 
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Capítulo 3. Apresentação e análise dos resultados 
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Nota introdutória 

 

Neste capítulo apresentamos a caraterização do contexto de investigação, a 

caraterização sociodemográfica dos participantes e os resultados que foram obtidos 

dentro da abordagem fenomenológica/interpretativa. 

 

3.1 Caraterização do Contexto de investigação - Companhia de teatro “Era uma 

vez… teatro/APPC” – e caraterização sociodemográfica dos participantes 

 

Este estudo, como se referiu, foi realizado na companhia de teatro “Era uma vez… 

teatro/APPC”. É uma companhia de teatro que teve origem em 1997 e concebe produções 

com o objetivo geral de desenvolvimento de atividades no âmbito da sensibilização, for-

mação, pesquisa, experimentação, promoção e produção de eventos artísticos, assu-

mindo-se como um espaço que facilite o intercâmbio com outras instituições e artistas 

emergentes. Foi criada pela Encenadora responsável, colaboradora da APPC (APPC, 

2020). 

A Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral – APPC, foi fundada em Lisboa, 

em 26 de Julho de 1960. Esta surge pela necessidade de resposta a crianças e jovens com 

paralisia cerebral e foi uma iniciativa de um grupo de pais e técnicos. 

Da APPC, com apoio da Fundação Calouste Gulbenkian, nasceu o 1º Centro de 

Reabilitação para a Paralisia Cerebral no país. Em 1974 foram criados núcleos regionais 

com o propósito de abranger todo o país, sendo o primeiro o Núcleo Regional do Norte 

da APPC (NRN – APPC), com sede na cidade do Porto e surgiu do esforço e preocupa-

ções de um grupo de pais com o apoio de alguns técnicos, que desta forma procuravam 

responder ao elevado número de casos de crianças com paralisia cerebral na zona norte 

do país. 

Em 1975, por força e empenho do NRN-APPC é criado o Centro de Reabilitação 

de Paralisia Cerebral do Porto que, desde então, se tem mantido em funcionamento. As-

sim, com o estatuto de Instituição Particular de Solidariedade Social, de e para pessoas 

com deficiência, composta por pais, amigos, técnicos e pessoas com deficiência, desde 

então o NRN desenvolve a sua ação de uma forma abrangente, procurando diversificar 

tanto quanto possível a resposta a qualquer que seja a faixa etária da população com de-

ficiência (APPC, 2020). 
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Em 2003, devido à necessidade de melhorar a eficácia nas respostas, ocorreu a 

autonomização dos diferentes Núcleos, extinguindo-se o NRN-APPC e dando lugar à As-

sociação do Porto de Paralisia Cerebral (APPC). 

 

Esta companhia é composta por: 

 

 Uma encenadora responsável técnica da Instituição e da companhia; 

 Três atores e uma atriz com Paralisia Cerebral; 

 Dois sonoplastas com Paralisia Cerebral; 

 Uma atriz com Síndrome de Down; 

 Dois atores e uma atriz com deficiência Intelectual Ligeira; 

 Um ator e quatro atrizes sem deficiência: um voluntário, uma voluntária e três 

auxiliares da Instituição que prestam apoio direto aos atores/atrizes com defi-

ciência nomeadamente apoio nas atividades da vida diária.  

 

Quatorze destes elementos participaram no estudo e foram por nós entrevistados. 

 

3.1.1. Tipologias de deficiência dos participantes 

 

Para uma melhor compreensão das caraterísticas dos atores com deficiência que 

colaboraram neste estudo apresentam-se algumas caraterísticas inerentes das suas 

deficiências. 

A Paralisia Cerebral (PC) é uma lesão no cérebro que poderá envolver múltiplas 

incapacidades motoras e carateriza-se por apresentar uma alteração permanente de funci-

onalidades corporais podendo afetar a comunicação. Em casos muito específicos apre-

senta limitações a outros níveis, nomeadamente cognitivo. A paralisia cerebral surge de 

uma lesão cerebral não-progressiva que ocorre no período fetal, no nascimento ou até aos 

primeiros 12 meses a 3 anos de vida (Sociedade Portuguesa de Neuropediatria, 2019). 

Em Portugal, a taxa de incidência de PC aos 5 anos de idade tem vindo a diminuir 

devido à redução do risco de PC nos prematuros nascidos com mais de 28 semanas, mas 

também se observa uma redução do risco entre os nascidos a termo. Segundo o relatório 
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"Paralisia Cerebral em Portugal no Século XXI", nos 10 anos estudados, a média de inci-

dência da paralisia cerebral é de 1,55 casos por mil nados vivos em Portugal ((Virella et 

al., 2018). 

A deficiência intelectual1 refere-se a um funcionamento intelectual geral signifi-

cativamente inferior à média, surgindo durante o período de desenvolvimento e associado 

a um défice no comportamento adaptativo. As pessoas com deficiência intelectual apre-

sentam um atraso no desenvolvimento motor, linguístico, cognitivo e das capacidades 

sociais. A deficiência intelectual tem causas múltiplas e em grande parte desconhecidas, 

podendo ser distinguidas por (ITAD, 2020): 

 

 Causas genéticas, englobam as alterações cromossómicas; 

 Causas gametopáticas, englobam as alterações nos gâmetas (espermatozoides 

e óvulos); 

 Causas cerebropáticas, que podem ser pré-natais (intoxicações durante o 

desenvolvimento do feto), peri-natais (traumatismos obstétricos e anoxias) ou 

pós-natais (traumatismos nos primeiros meses de desenvolvimento infantil, 

infeções, intoxicações); 

 Causas ambientais, englobam ambientes onde não existe contato social 

(orfanatos, isolamento) e as deficiências nutricionais prolongadas. 

 

A Deficiência Intelectual pode ser classificada como (ITAD, 2020): 

 

 Deficiência Intelectual Ligeira (QI 69-50): Aptos a nível social e com 

comunicação eficiente; são capazes de frequentar o 1º ciclo; a linguagem 

apresenta alterações morfossintáticas e perturbações articulatórias; 

dificuldades na motricidade fina e na execução de movimentos dissociados; 

conseguem realizar atividades rotineiras. 

 
1 Optámos por utilizar o termo “deficiência intelectual” apesar de inúmeros artigos ainda utilizarem o 
termo “deficiência mental, uma vez que atualmente, há uma tendência mundial para se usar "deficiência 
intelectual", termo mais apropriado por se referir ao funcionamento do intelecto especificamente e não ao 
funcionamento da mente como um todo (Nascimento & Szmanski, 2013, p. 15680). 
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 Deficiência Intelectual Moderada (QI 49-35): défice intelectual acentuado; 

linguagem com alterações a todos os níveis; precisam de apoio para aprender 

e podem ter dificuldades de integração social (adolescência). 

 Deficiência Intelectual Severa (QI 34-20): grandes dificuldades de 

comunicação; linguagem muito rudimentar. 

 Deficiência Intelectual Profunda (QI <20): grandes dificuldades 

sensoriomotoras; necessita de assistência constante. 

 Borderline (QI 84-70): – Não é Deficiência Intelectual, mas aproxima-se da 

DM ligeira; dificuldades de abstração; redução do comportamento adaptativo; 

reações lentas, limitadas e pobres; comportamento irregular e instável; precisa 

de acompanhamento. 

Tendo em conta que atualmente não existem dados sobre a incidência desta 

condição em Portugal, no entanto sabe-se que na década de 80 à de 90 diminuiu a taxa de 

prevalência da Deficiência Intelectual, como consequência das melhorias nas condições 

sociais e na saúde (ITAD, 2020). 

Dentro da deficiência intelectual destacamos a Síndrome de Down (Moreira, 

2009; J. Silva, 2009). Foi descrita pela primeira vez pelo médico inglês John Langdon 

Down, em 1866, e consiste numa alteração cromossómica: em vez de dois, existem três 

cromossomas 21. Estas pessoas apresentam algumas caraterísticas físicas comuns tais 

como: estatura baixa, forma redonda do rosto, mãos e pés pequenos, olhos amendoados, 

pescoço mais curto e largo e língua grande e protuberante. 

Pessoas com esta síndrome têm uma probabilidade elevada de desenvolver algumas 

doenças, designadamente: 

• Perturbação do desenvolvimento intelectual/défice cognitivo, de gravidade va-

riável 

• Em cerca de metade dos casos, existe uma doença cardíaca estrutural (cardio-

patia congénita) 

• Problemas de fala ou perturbações da linguagem, dificuldades em mastigar, al-

terações na respiração ou distúrbios do sono 

• Falta de força muscular (hipotonia) e problemas de motricidade 

• Problemas oftalmológicos 
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Graças aos avanços registados nesta área, a esperança de vida à nascença de uma pessoa 

com Síndrome de Down ultrapassa os 60 anos. Calcula-se que existam em Portugal cerca 

de 15 mil pessoas com Síndrome de Down (CUF, 2020). 

 

Participaram neste estudo catorze membros da companhia de teatro “Era uma 

vez… teatro/APPC” com idades entre 21 e 71 anos, nove atores com deficiência e quatro 

outros participantes. Dos primeiros, duas eram do sexo feminino e sete do sexo masculino 

e dos restantes (encenadora e atrizes) quatro do sexo feminino. De um modo geral, os 

participantes fazem parte da companhia de teatro há mais de 10 anos. 
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3.2 O ponto de vista dos participantes na investigação 
 

Neste ponto são apresentados os resultados da análise das entrevistas 

semiestruturadas. Numa primeira fase, apresentam-se os resultados por categorias e 

subcategorias, confrontando os dados relativos aos diferentes participantes na 

investigação. 

 

Os resultados de uma pesquisa devem, num primeiro momento, apoiar-se numa 

atividade descritiva, com um nível de inferência baixo, sendo necessário depois 

um esforço para ultrapassar esse mesmo nível descritivo, a fim de chegar à 

formulação de princípios teóricos pela via de um raciocínio indutivo. 

(Amado, 2014, p. 378) 

 

 Os guiões que serviram como base às entrevistas estão apresentados nos Apêndi-

ces 1, 2 e 3. Estes tiveram o intuito de serem linhas orientadoras para a dinâmica discur-

siva ao longo do processo de entrevista. A elaboração dos guiões teve em conta os obje-

tivos gerais e específicos desta dissertação. 

 Após as entrevistas gravadas foram feitas as suas respetivas transcrições com a 

intenção de construir um modelo de análise, de categorização e sistematização condu-

zindo a uma reflexão mais pormenorizada. 

 Tendo em conta os perfis dos participantes e o objetivo principal da presente dis-

sertação, foram elaborados dois tipos de guiões: um para atores e atrizes com deficiência 

e outro para atrizes e encenadora sem deficiência. Uma vez que alguns participantes têm 

limitação na comunicação oral foi adaptado o mesmo guião passando a contemplar per-

guntas/respostas fechadas (Apêndice 2). Esta adaptação teve o propósito de encontrar es-

tratégias personalizadas que garantissem um raciocínio consciente e livre dos entrevista-

dos e indo de encontro às suas limitações motoras e/ou de comunicação. 

Para efeito de garantia de anonimato e confidencialidade dos dados e procurando 

assegurar todas as questões éticas, os discursos foram catalogados com letras T (T1 a 

T14). 

  A análise foi estruturada em torno das seguintes categorias:  Relação com a com-

panhia “Era uma vez teatro”; Sentidos que atribuem ao teatro; Relação teatro/sentimen-
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tos e emoções (Apêndices 4,5 e 6).  A apresentação dos dados segue este sistema catego-

rial, dando-se enfâse a aspetos que configuram subcategorias dentro de cada categoria em 

análise. 

 

3.2.1 Relação com a companhia “Era uma vez teatro” 

 

Na categoria Relação com a companhia “Era uma vez teatro” pretendeu-se co-

nhecer o historial de cada participante, o que os motivou a entrar para uma companhia de 

teatro, saber se esta foi a sua primeira experiência em representação, saber o que esta 

companhia significa nas suas vidas e se os atores/atrizes gostariam de representar noutras 

companhias, como exemplificado nos Apêndices 4 e 5. 

Da análise das entrevistas, o convite pela encenadora e por um técnico da compa-

nhia de teatro e a realização de um casting são as principais razões apontadas pelos atores, 

tal como ilustram os seguintes discursos:  

 

“Fui escolhido pela (…) (encenadora), viu-me a fazer (uma) peça, chamou-me 

e eu entrei logo para a companhia.” (T1) 

“Eu queria muito (entrar na companhia) e convidaram-me.” (T2) 

“(…) foi por casting. (…)” (T3) 

“Convite por alguém da companhia e técnico da APPC.” (T10) 

“Convite por um técnico da APPC” (T12) 

 

Interessante também o facto de haver alguns atores que chegaram à companhia 

por terem sido observados na sua capacidade de expressão dramática, o que despertou a 

atenção de responsáveis da companhia, tal como parece denunciar o seguinte excerto: 

 

“(…) Não foi com casting (…) (alguém me viu em expressão dramática e cha-

mou para a companhia).” (T4) 

 

 É de salientar ainda no que diz respeito às entrevistadas sem deficiência que estas 

não entraram na companhia por espontânea vontade. No início revelaram receio e foram-

se motivando com o trabalho e formações, como referem os seguintes discursos: 
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“(…) nada me motivou, eu vim trabalhar para esta instituição e calhei ali 

naquele serviço. (…) e depois fui-me motivando dia a dia.” (T8) 

“(…) não entrei na companhia por vontade minha, na altura, foi a (…) 

(encenadora) que (…) pediu-me a ver se eu entrava na companhia. Na al-

tura reagi assim um bocado… a medo, que eu não tinha experiência ne-

nhuma (…) em teatro. (…) fui ficando e motivando ao longo do tempo (…) 

do trabalho com os clientes, do trabalho com a (…) (encenadora), de for-

mações também que tive (…) De experiências, de projetos (…).” (T14) 

 

Estes depoimentos mostram, por um lado, que a relação destes entrevistados com a 

companhia é de natureza profissional e, por outro, que a sua relação motivacional com o 

teatro foi aumentando à medida que foram alargando a experiência e reforçando a sua 

formação como atrizes. 

A notar também o facto de alguns dos entrevistados estarem ligados à companhia 

de teatro há mais de 20 anos. 

Relativamente à experiência no teatro antes de entrar na companhia, muitos dos 

atores já tinham tido algumas curtas experiências realizadas na escola e outros já tinham 

pertencido a grupos de teatro, tal como ilustram os seguintes discursos: 

 

 “(…) Já fazia outros projetos (…) antes (…). Mesmo. Cheguei a fazer projetos 

de dança (…). E já fazia parte de oficinas (…) para crianças (…).” (T3) 

 “Já. Já tinha feito no liceu, tinha um grupo de teatro e (…) fiz parte do grupo de 

teatro.” (T10) 

“(…). Tinha, na área académica (…) O projeto final de curso (…) (foi) criar um 

espetáculo. E tinha uma breve experiência com espetáculos (…) para crianças 

(…) mas coisas muito simples, muito básicas.” (T13). 

 

Quanto à representatividade da companhia na vida de cada um, os entrevistados 

referem que a companhia tem uma grande importância nas suas vidas, de acordo com os 

seguintes excertos: 

 

“Gosto muito de estar na companhia, faço muitas peças e deixo o público muito 

contente.” (T1) 
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“(…) é a maior parte da minha pessoa (…) é (…) gratificante (…) o teatro já me 

levou a conhecer muita gente e (ainda) continua (…) (após) seis anos (…) a pai-

xão continua a mesma (…).” (T3) 

“(…) a descoberta de uma atividade nova (…)” (T7) 

“Para mim está a representar uma família.” (T11) 

“(…) é trabalharmos como um todo para um fim comum. (…)” (T14) 

 

Estes testemunhos evidenciam um elevado grau de satisfação pessoal dos entrevis-

tados com o teatro reconhecendo ser muito gratificante contribuir para “alegrar” o publico. 

Ao mesmo tempo, alguns entrevistados consideram que o teatro lhes permitiu fazer novas 

aprendizagens e conhecer novas pessoas. Em linha com a visão de Fernandes (2006) e 

Correia (2015) estes depoimentos mostram que a experiência na companhia concorreu 

para o desenvolvimento dos atores e para a construção da sua identidade pessoal e profis-

sional.  

 No que respeita à intenção de trabalhar noutra companhia, constata-se nos se-

guintes excertos que a maior parte dos participantes se quer manter nesta companhia e 

apenas alguns participantes têm o sonho de fazer teatro profissionalmente e trabalhar nou-

tras companhias: 

 

“O meu sonho (…) (é) entrar pró La Féria, é o meu sonho tar a entrar com 

música, com dança.” (T1) 

“Não, tou bem aqui e aqui é o meu lugar.” (T4) 

“Não, neste momento não porque estou muito ligado a esta companhia… 

e já conheço, o trabalho desta companhia e eu gosto de (…) (trabalhar nesta) 

companhia.” (T9) 

“Sim.” (T12) 

 

Estes depoimentos, em linha com ideias já antes explicitadas, revelam uma grande 

satisfação pessoal e profissional dos atores e um sentido de “pertença” à companhia. À 

exceção de um dos atores que revela maior ambição em termos da sua carreira artística, 

a maior parte deles não parece ter a intenção de ingressar num mundo de “industrialização 

da imagem “ (Débord, 2003 citado em Freire Filho, 2003) uma vez que desejam manter-

se na companhia. 
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3.2.2 Sentidos que atribuem ao teatro 

 

 Na segunda categoria analisamos o significado do teatro e o que ele trouxe à vida 

de cada participante bem como a valorização do seu trabalho como ator/atriz. Quisemos 

ainda saber se os participantes se veem a realizar outras atividades e se consideram o seu 

trabalho diferente dos atores/atrizes sem deficiência. 

 

Na subcategoria significado atribuído ao teatro e gosto pelo teatro antes de ser 

atriz/ator/encenadora, alguns entrevistados demonstram que já tinham gosto pelo teatro 

antes de representarem na companhia, tal como elucidam os seguintes depoimentos: 

 

“(…) o teatro para mim (…) é mais do que uma arte (…) é o poder das 

expressões (…) em que cada um deixa a sua pessoa de lado e veste-se de 

uma pessoa completamente diferente. (…) o teatro também serve para 

consciencializar. É por isso que nós existimos (…). (…) o teatro é uma arte 

que pode mudar o mundo se for usada com consciência (…)” (T3) 

“O teatro para mim (…) é representar várias personagens e provoca-me 

um desafio muito grande (…) para ver se consigo representar bem. (…) 

entrar na personagem é um desafio muito grande para mim, que eu gosto.” 

(T9) 

“Enquanto atriz o teatro (…) leva-nos (…) a diversas personagens, a 

conhecer-nos (…) (quando) entrarmos (numa) (…) personagem, nós 

vamos mexer com os nossos sentimentos (…) e também alertar as 

consciências lá fora. Aprendemos, ensinamos, tornamos a aprender, 

tornamos a ensinar, é isso que faz.” (T7) 

 

Verifica-se que o teatro é mais do que uma forma de arte, é uma forma de 

expressarem as suas ideias e de consciencialização do público. Esta leitura é corroborada 

pelo pensamento de Ferreira & Sanches-Justo (2011) quando reconhecem que o teatro é 

um espaço de troca de experiências permitindo ampliar a reflexão sobre questões sociais 

mais amplas. Em linha com o pensamento de Loureiro  (2003, citado em Stokmann, 

2007), a arte deve promover as relações sociais, diminuindo os riscos da exclusão. 
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 Na subcategoria reconhecimento do público pelo trabalho, os entrevistados com 

deficiência consideram que o público reconhece e valoriza o seu trabalho, como se pode 

verificar nos excertos: 

 

  “(…) o público gosta e muito (do nosso trabalho).” (T1) 

“(…) sinceramente acho que sim. (…) tenho que (me) dar mais a conhecer 

(…). Porque há muita gente que ainda tem aqueles estereótipos que (…) a 

pessoa está em cadeira de rodas e já não faz nada (…) e (…) eu (…) tenho 

quebrado muitas vezes isso. (…) (T3) 

“Sim. Há muitas pessoas que admiram o trabalho…, o esforço do trabalho 

e me dão os parabéns porque ficam admirados com o trabalho que eu 

faço… são pessoas (público) que (…) não estão muita ligados às 

deficiências e realmente dizem que eu faço um trabalho muito bom.” (T9) 

 

De novo estamos perante testemunhos que refletem uma visão do teatro como 

“palco” promotor da consciencialização pessoal e social no qual se quebram alguns 

estereótipos e preconceitos de pessoas com deficiência (Ferreira & Sanches-Justo, 2011). 

  

Os entrevistados mencionaram que o teatro proporciona novas aprendizagens e 

novos desafios, criando sentimentos de bem-estar.: 

 

“(…) muitas coisas (…) (por exemplo) aprendo a montar (…) os projetores 

(…) (aprendo as posições do palco)” (T1) 

“(…) desafios e experiências (…) uma das experiências que já me marcou 

(…) foi quando fiz (um) projeto internacional pra Bruxelas (…) vão 

havendo novos desafios a marcar cada vez mais (…)” (T3) 

“Trouxe … uma … disposição, tranquilidade, alegria, … trouxe muita 

coisa… boa.” (T4) 

“(…) Trouxe-me trabalho, porque se não fosse o teatro eu não tinha 

trabalho (ri-se) (…) e trouxe-me (…) o trabalhar em equipa, a interajuda, 

(…) até mesmo o amor pelo teatro porque eu nunca na minha vida pensaria 

ir ao teatro, por exemplo.” (T8) 

“Trabalho. (…) trouxe como a todas as outras pessoas outras coisas. Mas 
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o fundamental foi trabalho, foi uma profissão (…).” (T13) 

 

Destes depoimentos, pode observar-se ainda que o teatro é entendido como uma 

forma de estar na vida sendo também visto por alguns entrevistados como uma 

oportunidade de trabalho/emprego, em linha com a reflexão de Cordeiro et al. (2007) 

quando evidenciam o teatro como um mecanismo de integração social e/ou cultural.  

 

 A maioria dos entrevistados revelam que se não fossem atores/atrizes estavam 

noutra atividade e/ou profissão, como se pode verificar nos seus discursos: 

 

“(…) gostava de trabalhar a sério (profissional) (…) ser ator duma (grande 

companhia) (…) Gostava de (…) trabalhar num café (…).” (T1) 

“(…) com certeza que sim. (…) arriscava tirar cursos de multimédia… 

também investia no meu projeto pessoal e na questão da música (…).” (T3) 

“(…) ia treinar pá piscina que também gosto.” (T4) 

“Sim, sim. Desenho. Aliás, eu faço desenho e pintura (…) (no) computador 

e gosto muito de criar.” (T9) 

 

Deste modo verifica-se que os atores têm uma expectativa de si capaz de modelar 

as suas identidades, em linha com Hall (1999, citado em Magalhães & Cardoso, 2010) 

quando refere que o indivíduo se adapta aos seus sistemas culturais.  

Os entrevistados com deficiência consideram o seu trabalho como atores/atrizes 

igual ao trabalho dos atores sem deficiência, contrapondo a tendência da sociedade de 

dividir, categorizar e ordenar os indivíduos como podemos constatar em Silva (2000, 

citado em Magalhães & Cardoso, 2010). 

Contudo, um dos entrevistados sublinhou que considera o seu trabalho diferente. 

Nas suas próprias palavras: 

 

“Eu considero que é diferente porque nenhum trabalho de nenhum ator é 

igual e, claro, um trabalho como o nosso salta à vista e pode muitas vezes 

(…) ser muito mais desafiante para o público que está a ver.” (T9) 

 

As entrevistadas sem deficiência não atribuem nenhuma valorização especial 
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quando contracenam/encenam com atores/atrizes com deficiência, como se pode ler 

através dos excertos seguintes: 

 

“(…) eu vejo as pessoas num todo, não olho à deficiência (…) Ele é capaz, 

eu sou capaz, eu também tenho as minhas limitações, todos nós temos (…)” 

(T7) 

“Sinto que é como se fosse com uma pessoa sem deficiência, que é 

exatamente igual (…)” (T11) 

“(…) Porque eles são os meus colegas de trabalho, a verdade é essa, (…) 

os atores de teatro, (…), os clientes do Era uma vez (atores/atrizes com 

deficiência), não são (só) o meu instrumento de trabalho (…), quando 

estamos em palco (…) eu sou tão importante como o outro que está ao meu 

lado, como o outro que está lá atrás. Como o outro que está no público, se 

tiver de estar. (…) Somos todos uma companhia, somos todos iguais na 

companhia. Eu sou tão atriz como eles (atores/atrizes com deficiência), 

como eles são como eu. (…) em palco não são os meus instrumentos de 

trabalho, são os meus colegas de trabalho.” (T14) 

 

Interessante o facto de estas atrizes reconhecerem rigor e exigência no trabalho 

feito na companhia, considerando que todos querem atingir um objetivo comum, pelo que 

o esforço tem de ser de todos, revelando, assim, um forte sentido de grupo e de pertença. 

Estas ideias podem ser associadas à visão de Guimarães (2014) e Ferreira & Sanches-

Justo (2011) quando sustentam que o teatro permite desenvolver relações sociais, 

podendo, assim, contribuir para uma sociedade mais inclusiva. Parece poder enquadrar-

se nesta leitura o posicionamento de uma das entrevistadas ao vincar que o trabalho da 

companhia também é promover a consciencialização para quebrar algumas barreiras 

atitudinais:  

 

“(…) se calhar terei que ter um bocadinho mais de paciência, fazer (…) 

um esforço para quebrar as barreiras físicas, que existem muitas, quer nos 

espaços físicos de teatros, (…) quer nos acessos aos palcos, aos camarins, 

isso torna-se um bocadinho mais difícil (…), e depois quebrar as barreiras 

atitudinais. (…)” (T13). 
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 Nesta mesma linha pode ser situada a visão das entrevistadas sem deficiência ao 

salientarem que, apesar das limitações dos atores com deficiência, não sentem a 

necessidade de os apoiar, uma vez que estão a trabalhar todos para um objetivo comum 

(dar um bom espetáculo), tal como referem: 

 

“(…) quando entro em palco (…) trabalho ao lado do ator (…) e é ele que 

(…) tem que brilhar, ele tem de fazer o trabalho dele, ele pode, ele é capaz. 

Eu olho para uma pessoa como (sendo) (…) capaz! Ao entrar ali ele tem 

de fazer o trabalho dele e eu olho pra ele como um colega. Claro, se 

precisar de ajuda… tudo bem, (…) (e) eu também posso precisar de ajuda. 

(…) (no palco) somos todos vulneráveis, em cima do palco não há (…) 

deficientes, não há super-sumos, não há este melhor, aquele pior porque 

nós entramos em palco e estamos todos ali no mesmo trabalho em comum 

(…)” (T7) 

“(saliento) a força de vontade deles (atores/atrizes com deficiência) e isso 

às vezes são eles que até nos puxam prá gente continuar com eles, porque 

às vezes apetece desistir porque isto é mesmo um projeto deles, (…)” (T8); 

“(…) É poder explorar as capacidades de cada um e aprender com cada um 

deles (atores e atrizes com deficiência). Aprendemos sempre coisas 

diferentes com eles (atores e atrizes com deficiência) (…)” T11) 

“(…) primeiro, trabalho com um grupo… de pessoas… que têm algumas 

especificidades. Trabalho com eles como trabalharia com outro grupo 

qualquer. Com o mesmo grau de exigência, com o mesmo respeito pelo 

trabalho deles próprios, deles enquanto atores (…)” (T13); 

“(…) eu acho que por exemplo, a união que há entre toda a companhia é 

logo um grande aspeto. Nós devemos salientar porque realmente há essa 

união. (…) E quando estamos um, tamos todos, e tamos todos para o 

mesmo. (…) é muito isso que também defina o Era uma vez, é esta união, 

é esta ligação que há entre todos os membros e que no palco estamos lá e 

estamos lá (para fazer o espetáculo para o público) (…). E aí (preparação 

do espetáculo) estamos todos (…) Todos trabalhamos pró mesmo.” (T14). 

 

Na perspetiva destas entrevistadas a interação com os atores com deficiência 
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possibilita a realização de novas aprendizagens, nomeadamente quanto ao trabalho em 

equipa. Estes dados podem ser associados à visão de (Cordeiro et al., 2007) ao argumentar 

que o teatro oferece momentos de interação entre pessoas com deficiência e pessoas sem 

deficiência diminuindo, desta forma, a prevalência de discriminação e/ou segregação. 

Apesar disso, constata-se, no entanto, em alguns discursos das participantes sem 

deficiência, uma certa acentuação na dicotomia nós e eles (atores/atrizes com deficiência 

e atrizes sem deficiência) que pode, ainda que não intencionalmente, ser portadora de 

algum sentido discriminatório. 

 

3.2.3 Relação teatro/sentimentos e emoções 

 

Na terceira e última categoria procuramos conhecer a relação entre o teatro e 

sentimentos e emoções: quais são os sentimentos que os atores experienciam quando 

entram em palco, descobrir se o público lhes transmite algum sentimento e saber que 

significados atribuem aos aplausos do público e como se sentem no final dos espetáculos. 

 A análise permitiu apurar que quando entram em palco os entrevistados 

demonstram à vontade e prazer em estar em cima do palco provocando-lhes sensações 

únicas tal como tranquilidade, alegria e felicidade, corroborando com Barbosa (2009, 

citado em Tavares, 2019) e Costa (2000, citado em Cordeiro et al., 2007) quando referem 

que a arte é uma linguagem individual na qual o indivíduo torna-se mais determinado 

explorando os sentidos e interpretando-os de uma forma pessoal, como se pode observar 

pelos seguintes excertos: 

 

“(…) (quando) eu entro em palco fico (…) tranquilo (porque) penso assim 

(…) vai correr bem (…) a estreia.” (T1); 

“(…) feliz (…) Às vezes tou nervoso mas passa, é normal uma pessoa 

quando está no teatro fica nervosa e isso passa (…)” (T4). 

 

Para além do sentimento de felicidade, pode ainda inferir-se destes depoimentos 

que quando os/as atores/atrizes estão em cima do palco estão com o propósito de dar o 

seu melhor no espetáculo e todos/as com o mesmo objetivo. 

Um dos entrevistados referiu que quando está a representar é como se encarnasse 

outra pessoa, sublinhou que o teatro molda comportamentos dos indivíduos: 
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“(…) sou outra pessoa completamente diferente. Porque o teatro começa 

também a moldar os teus comportamentos (…). Porque o teatro (…) não 

(é) só aprender (e) absorveres conhecimento, mas também ajuda-te a 

moldar o teu comportamento como pessoa. (…) aqui é preciso muita 

dedicação (…) é preciso muita gente se atrever e ter a devida garra pó fazer 

(…)” (T3) 

 

Os entrevistados referem que as reações do público lhes transmitem um 

sentimento de gratidão e respeito uma vez que recebem por parte do público muito 

reconhecimento e carinho pelo seu trabalho, corroborando a visão de Pereira et al. (2011) 

relativamente à ideia de que a pessoa com deficiência provoca sentimentos de surpresa e 

admiração no público, como ilustra o seguinte depoimento: 

 

“O público transmite-me respeito e eu estou em cima do palco porque o 

público pagou um bilhete para estar lá, por isso tenho que ter todo o 

respeito pelo público e tenho que ser exigente comigo mesmo para dar o 

melhor espetáculo ao público que pagou o bilhete (…) para ir ver o 

espetáculo (…)” (T9) 

 

Destaca-se, ainda, num dos discursos de uma entrevistada o facto de esta sublinhar 

que já sabe interpretar se aqueles aplausos são pela qualidade artística do espetáculo ou 

se são por assistir a um espetáculo com pessoas com deficiência, provocando-lhe 

sentimentos variados e contraditórios.  

 

“(…) Claro que sim. Seria muito falsa se dissesse que não cria, às vezes 

tristeza, algumas vezes alegria, outras vezes ansiedade, (…) cria-me uma 

série de sentimentos (…) porque o púbico tem formas diferentes de reagir 

e ainda bem. (…) Se eu sentir que aqueles aplausos foram porque 

estiveram a ver um espetáculo de pessoas com deficiência, traz-me muita 

tristeza. (…) se eu sinto que os aplausos são verdadeiros e são aplausos 

pela qualidade artística, traz-me muita alegria. Agora, (…) (há) muitos 

aplausos e eu consigo, ao fim destes anos, perceber se as pessoas estão a 

aplaudir pela qualidade artística do espetáculo, ou se estão a aplaudir 
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porque viram, como algumas pessoas dizem, “coitadinhos, eles fazem um 

esforço muito grande…”  Não fazem um esforço muito grande, eles fazem 

um esforço igual a qualquer ator.  não são super-heróis, eu não trabalho 

com super-heróis. Trabalho com pessoas. (…) E trás tristeza (…) quando 

eu percebo que esses aplausos são (…) por essa razão, traz-me tristeza e 

traz-me frustração, é sinal que eu não consegui chegar onde queria.” (T13) 

  

Em linha com o depoimento anterior, Goffman (1990) refere que enquanto 

observamos o indivíduo, reduzimos as suas caraterísticas a um só atributo, normalmente 

depreciativo ou diminutivo, que é o estigma, e que traduz uma grande discrepância entre 

a identidade social virtual e a real. O estigma é um atributo altamente descredibilizante. 

 A propósito, Correia (2015) refere que a identidade dos atores pode ser construída 

pela intencionalidade dos aplausos uma vez que os mesmos estão sujeitos a uma visão de 

capacidades/incapacidades associadas a práticas culturais que podem ser entendidas 

como exercício de poder. 

Verifica-se, ainda, na generalidade dos discursos um sentimento de dever 

cumprido e uma grande satisfação no final do espetáculo. Contudo, constata-se em alguns 

entrevistados uma sensação de alívio devido ao grande stress que a foram sujeitos 

anteriormente, como podemos concluir pelos seguintes excertos: 

 

  “Sinto (…) um alívio (…) consegui tamos de parabéns.” (T1); 

“eu sinto-me mais realizado porque é aquilo que eu também quis (…) 

Quando o espetáculo acaba (…) deixamos bem claro a (…) mensagem (…) 

que queremos passar. (…)” (T3); 

  “muito satisfeito” (T5); 

“Lá está, dever cumprido. Foi feito e… parece que nos sai assim um peso 

fffff” (T8): 

 “Perda, baixa de adrenalina (…) e às vezes… angústia. Com o stress, a 

adrenalina atinge o pico antes, e depois baixa tudo. Parece que (passou 

num) fragmento de um segundo. Mas isso acho que acontece (…) a 

qualquer artista.” (T13) 

 



70 

 

Em súmula, a maioria dos participantes colabora há mais de 10 anos com a 

companhia o que, em si, pode justificar o facto de demonstrarem uma grande satisfação 

por pertencerem a esta companhia. Os participantes valorizaram o facto de o teatro ter 

uma grande importância nas suas vidas visto que é a atividade principal que desenvolvem 

proporcionando-lhes novas aprendizagens significativas. Observou-se na maioria dos 

discursos que existem sentimentos positivos tais como felicidade, alegria e gratidão por 

estarem a colaborar nesta companhia. 
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Tendo presente a questão os objetivos que nortearam esta investigação e os 

resultados alcançados e apresentados no capítulo III, explicitam-se agora, em jeito de 

síntese, algumas considerações finais referenciadas a cada um desses objetivos. 

Relativamente ao objetivo compreender o sentido e a importância do teatro na 

vida das pessoas com deficiência constatou-se que os atores/atrizes da companhia 

atribuem significados diversos ao teatro e que a maioria deles valoriza o facto de com o 

teatro poderem encarnar outras pessoas (outras personagens). Verificou-se que para todos 

os atores/atrizes da companhia o teatro é uma atividade fundamental nas suas vidas. Nesta 

linha a arte e o teatro são linguagens que desenvolvem processos relevantes para a 

formação dos indivíduos e, desta forma, propiciam aprendizagens com o seu meio (Neves 

& Santiago, 2009, citado em A. Silva, 2012). Contudo, se não fossem atores/atrizes, a 

maioria via-se a desempenhar outras atividades.  

No que diz respeito ao objetivo perceber se o teatro proporciona momentos de 

aprendizagem é de salientar que o teatro é um espaço desafiante de aprendizagens entre 

todos os elementos que compõem esta companhia, os atores adquirem os conhecimentos 

através da representação bem como nas suas interações em cima do palco. Observou-se 

que os participantes com deficiência consideram o seu trabalho semelhante ao dos 

atores/atrizes sem deficiência, ou seja, desvalorizam as suas condições físicas e/ou 

intelectuais para executar a sua atividade. Relativamente às atrizes sem deficiência, 

podemos verificar que não há diferenciação entre atores/atrizes com deficiência uma vez 

que têm todos o mesmo objetivo, dar um bom espetáculo ao público. Este resultado parece 

ser demonstrativo de que o teatro é um espaço de promoção de aprendizagens não formais 

e informais entre todos os elementos da companhia (Ferreira & Sanches-Justo, 2011). 

Quanto ao objetivo compreender quais são os sentimentos das atrizes e 

encenadora sem deficiência quando contracenam/encenam com atores com deficiência 

constatámos que estas não atribuem nenhum sentimento ou significado especial por estar 

a contracenar/encenar com atores/atrizes com deficiência, uma vez que consideram que 

desenvolvem um trabalho tão exigente como o de companhias com atores/atrizes sem 

deficiência. Em consonância com esta visão estão também os dados relativos ao objetivo 

compreender que significados atribuem as atrizes e encenadora sem deficiência ao seu 

trabalho com atores/atrizes com deficiência. A análise permitiu constatar que quer as 

atrizes, quer a encenadora da companhia se sentem gratificadas por trabalharem nesta 

companhia, o que parece significar uma compreensão do elevado sentido de cidadania, 
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utilidade, e responsabilidade social do trabalho que realizam. Nesta linha de raciocínio 

parece haver também a consciência de que o trabalho desenvolvido pela companhia 

pretende também ser um veículo de consciencialização através do qual se procura 

demonstrar que a pessoa com deficiência desenvolve as suas aptidões artísticas. 

Em suma, conclui-se que o trabalho desenvolvido por esta companhia é similar ao 

de outras companhias de teatro com atores sem deficiência e realça-se o facto da 

valorização artística da companhia se basear na união e no trabalho em equipa resultante 

do prazer em ser ator/atriz/encenadora nesta companhia (Ferreira & Sanches-Justo, 2011). 
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Apêndice 1 - Guião para participantes com deficiência 

 

Género: 

Idade: 

 Tipo de deficiência: 

 

1-ENTRADA NA COMPANHIA DE TEATRO/RELAÇÃO COM A 

COMPANHIA 
• Há quanto tempo estás na companhia “Era Uma Vez Teatro “? 

• Como entraste na companhia? 

• Antes de entrares para a companhia já tinhas alguma experiência em representa-

ção? 

• O que esta companhia representa na tua vida? 

• Veste a trabalhar para outra companhia? 

 

2 -SENTIDOS QUE ATRIBUEM AO TEATRO 

• O que é o teatro para ti? 

• Antes de seres atriz/ator já gostavas de teatro?  

• Consideras que o teu trabalho como ator /atriz é realmente reconhecido pelo pú-

blico? 

•  O que o teatro trouxe à tua vida? 

• Se não fosses ator/atriz imaginavas-te a fazer outra atividade? 

• Tendo em conta a tua deficiência, consideras que o teu trabalho como 

ator/atriz é “diferente”? 

 

3- RELAÇÃO TEATRO/SENTIMENTOS E EMOÇÕES  

• Quando entras em palco o que sentes? 

• E o público transmite-te algum sentimento? (emoção, receio, ou dor física) 

• Para ti, no final das atuações o que significam os aplausos do público? 

• Quando termina o espetáculo o que sentes?  
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Apêndice 2 - Guião para participantes com deficiência com respostas fechadas 

 

Género: Masculino / Feminino / outro 

Idade:  

 Tipo de deficiência: paralisia cerebral / outra 

 

1-ENTRADA NA COMPANHIA DE TEATRO/RELAÇÃO COM A 

COMPANHIA 
• Há quanto tempo estás na companhia “Era Uma Vez Teatro“? 

- menos de 5 anos 

- de 5 a 10 anos 

- de 10 a 20 anos 

- mais de 20 anos 

 

• Como entraste na companhia? 

- casting 

- convite por alguém da companhia 

- convite por um técnico da APPC 

 

• Antes de entrares para a companhia já tinhas alguma experiência em representa-

ção? 

- sim 

- não 

 

• Diz qual a importância da companhia na tua vida.  

Pouco / Muito  

 

• Veste a trabalhar para outra companhia? 

- sim 

- não 

- talvez 
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2 -SENTIDOS QUE ATRIBUEM AO TEATRO 

• O teatro para ti é... 

Pouco importante / Muito importante 

 

• Antes de seres atriz/ator já gostavas de teatro? 

- sim 

- não 

 

• Até que ponto o teu trabalho como ator/atriz é reconhecido pelo público?  

Pouco reconhecido / Muito reconhecido  

 

•  O que o teatro trouxe à tua vida? 

- reconhecimento das tuas capacidades artísticas: 

Pouco / Muito  

 

- faz-te sentir útil: 

pouco / muito 

 

• Se não fosses ator/atriz imaginavas-te a fazer outra atividade? 

- sim 

- não 

- talvez 

Qual? 

 

• Tendo em conta a tua deficiência, consideras o teu trabalho como 

ator/atriz… 

- diferente de outros atores/atrizes sem deficiência  

- igual ao de outros atores/atrizes sem deficiência  
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3- RELAÇÃO TEATRO/SENTIMENTOS E EMOÇÕES  

• Qual é o teu grau de satisfação quando entras em palco? 

pouco satisfeito / muito satisfeito 

• O público transmite-te sentimentos? 

nenhuns / poucos / muitos 

• Para ti, no final das atuações, os aplausos do público são… 

pouco importantes / muito importantes 

• Quando termina o espetáculo sentes-te… 

pouco satisfeito / muito satisfeito 
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Apêndice 3 - Guião para participantes sem deficiência 

 

Género: 

Idade: 

 

1 - ENTRADA NA COMPANHIA DE TEATRO/RELAÇÃO COM A 

COMPANHIA 

• Há quanto tempo estás na companhia “Era Uma Vez Teatro“? 

• O que te motivou a integrar esta companhia de teatro com atores com deficiência? 

• Antes de entrares para a companhia já tinhas alguma experiência em representa-

ção/encenação? 

• O que significa o teatro e representar/encenar nesta companhia em específico? 

 

2 - SENTIDOS QUE ATRIBUEM AO TEATRO 

• O que é o teatro para ti enquanto atriz/encenadora? 

• Como surgiu o teatro na tua vida?  

• Que sentidos/significados atribuis ao trabalho que realizas como atriz/encenadora 

com pessoas com deficiência? 

• O que o teatro trouxe à tua vida? Que aspetos salientas do teu trabalho com pes-

soas com deficiência? 

3- RELAÇÃO TEATRO/SENTIMENTOS E EMOÇÕES  
• Quando entras em palco para contracenar com atores/atrizes com deficiência ou 

quando encenas uma peça o que sentes? 

• As recções do publico transmitem-te algum tipo de sentimentos? (emoção, receio, 

ou dor física) 

• Para ti, no final das atuações o que significam os aplausos do público? 

• Quando termina o espetáculo o que sentes?  
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Apêndice 4 – Tabela com respostas dos participantes com deficiência às questões da 

categoria 1 

Categoria 1: ENTRADA NA COMPANHIA DE TEATRO/RELAÇÃO COM A 

COMPANHIA (respostas dos entrevistados/as com deficiência) 

Subcategoria Respostas 

1.1 Anos de colaboração 

na companhia 

T1: “Não sei.” T2: “Há 5 ou há 6 anos.” T3: “(inconclu-

sivo).” T4: “(…) há dezasseis (anos) (…).” T5: “23 anos” 

T6: “três anos” T9: “25 anos.” T10: “Mais de 20 anos.” 

T12: “Entre 10 a 20 anos.” 

1.2 Forma de entrada na 

companhia 

T1: “Fui escolhido pela (…) (encenadora), viu-me a fazer 

(uma) peça, chamou-me e eu entrei logo para a compa-

nhia.” T2: “Eu queria muito (entrar na companhia) e con-

vidaram-me.” T3: “(…) foi por casting. (…).” T4: “(…) 

Não foi com casting (…) (alguém o viu em expressão 

dramática e chamou para a companhia).” T5: “Convidado 

pela encenadora” T6: “Convidada pela encenadora” T9: 

“Por convite da encenadora (…).” T10: “Convite por um 

técnico da APPC.” T12: “Convite por alguém da compa-

nhia e técnico da APPC.” 

1.3 Experiência anterior 

em representação 

T1: “Não.” T2: “Já.” T3: “(…) Já fazia outros projetos 

(…) antes (…). Mesmo. Cheguei a fazer projetos de 

dança (…). E já fazia parte de oficinas (…) para crianças 

(…).” T4: “Na escola (…) fizemos teatro (…) (represen-

tou o papel de um polícia) o nosso stor (professor) (…) 

ofereceu-se pa (para) ser encenador (…).” T5: “Sim, na 

escola primária” T6 “Sim” T9: “Já. Já tinha feito no liceu, 

tinha um grupo de teatro e (…) fiz parte do grupo de tea-

tro.” T10: “Não.” T12: “Não.” 

1.4 Representatividade 

da companhia na vida 

T1: “Gosto muito de estar na companhia, faço muitas pe-

ças e deixo o público muito contente.” T2: “(A compa-

nhia representa) um trabalho… (e) Um objetivo de vida.” 

T3: “(…) é a maior parte da minha pessoa (…) (o teatro) 

já me (…) levou a outras experiências. (…) para os ajudar 
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(os colegas) na questão (de decorar) dos textos sou eu 

quem normalmente (…) tá mais disponível (…) tenho boa 

capacidade para memorizar (…) é (…) gratificante (…) o 

teatro já me levou a conhecer muita gente e (ainda) conti-

nua (…) (após) seis anos (…) a paixão continua a mesma 

(…).” T4: “(…) gosto de passear (…) Gosto de represen-

tar…. Gosto, sim (…) (de estar na companhia).” T5: 

“Muito (importante)” T6: “Muito (importante)” T9: “A 

companhia, na minha vida, representa um meio de poder 

expressar as minhas ideias, de poder transmitir ao público 

a arte, o conhecimento, e um bocado de cultura.  Fazendo 

teatro estou a pesquisar sempre… a aperfeiçoar-me na-

quilo que gosto, que é a arte de teatro… e eu gosto (de) 

arte em geral, de todo o tipo de arte. O teatro faz com que 

eu esteja sempre a aprender e sempre a lidar com a arte.” 

T10: “Muito (importante).” T12: “Muito (importante).” 

1.5 Intenção em trabalhar 

noutra companhia 

T1: “O meu sonho (…) (é) entrar pró La Féria, é o meu 

sonho tar a entrar com música, com dança.” T2: “(…) 

não.” T3: “(…) não. Mas já tive algumas experiências 

com outras companhias (…).” T4: “Não, tou bem aqui e 

aqui é o meu lugar.” T5: “Não, gosto de estar aqui.” T6: 

“Não” T9: “Não, neste momento não porque estou muito 

ligado a esta companhia… e já conheço ooo, o trabalho 

desta companhia e eu gosto de (…) (trabalhar nesta) com-

panhia.” T10: “Não.” T12: “Sim.” 
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Apêndice 5 - Tabela com respostas dos participantes sem deficiência às questões da 

categoria 1 

Categoria 1: ENTRADA NA COMPANHIA DE TEATRO/RELAÇÃO COM A 

COMPANHIA (respostas das entrevistadas sem deficiência) 

Subcategoria Respostas 

1.1 Anos de colaboração 

na companhia 

T7: “3 anos”. T8: “Há 3 anos.” T11: “(à menos de 1 

ano).” T13: “23 anos”. T14: “11 anos” T15 

1.2 Forma de entrada na 

companhia 

T7: “Fui (…) desafiada por elementos (…) da APPC, 

(para) concorrer a um casting, fui ao casting e fiquei em 

primeiro lugar (…)”. T8: “(…) nada me motivou, eu vim 

trabalhar para esta instituição e calhei ali naquele serviço. 

(…) e depois fui-me motivando dia a dia.” T11: “(…) eu 

já trabalhava com pessoas com deficiência antes de entrar 

para a companhia e acho que pensei que fosse uma expe-

riência nova que fosse gostar e estou a gostar. Indepen-

dentemente de ainda não ter entrado em nenhuma peça de 

teatro. Estou mesmo nos inícios.” T13: “Fui eu que for-

mei o grupo.” T14: “(…) não entrei na companhia por 

vontade minha, na altura, foi a (…) (encenadora) que (…) 

pediu-me a ver se eu entrava na companhia. Na altura re-

agi assim um bocado… a medo, que eu não tinha experi-

ência nenhuma (…) em teatro. (…) fui ficando e moti-

vando ao longo do tempo (…) do trabalho com os clien-

tes, do trabalho com a (…) (encenadora), de formações 

também que tive (…) De experiências, de projetos (…).” 

T15 

1.3 Experiência anterior 

em representação 

T7: “Nenhuma.” T8: “Experiência zero.” T11: “Não José. 

Fui lançada assim aos leões, nunca tinha estado em 

palco.” T13: “(…) Tinha, na área académica (…) O pro-

jeto final de curso (…) (foi) criar um espetáculo. E tinha 

uma breve experiência com espetáculos (…) para crian-

ças (…) mas coisas muito simples, muito básicas.” T14: 

“(…) (tive) uma única experiência em (…) teatro de rua e 
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em tempo de escola (…)” T15: 

1.4 Representatividade 

da companhia na vida 

T7: “sou voluntária, gosto de trabalhar. E o que significa? 

A alegria, a boa disposição e a descoberta de uma ativi-

dade nova, que eu não sabia o que era o teatro (…)” T8: 

“(…) entreajuda, respeito (…)” T11: “Para mim está a re-

presentar uma família.” T13: “(…) É uma companhia 

como outra qualquer, como eu poderia estar na associação 

recreativa aqui do bairro do Cerco do Porto. (…) Encenar 

neste grupo (…) (e) nesta companhia, para mim só faz 

sentido se eu não (…) pensar (e) não agir, (…) que tou a 

trabalhar com pessoas (…) com deficiência. Portanto, o 

que eu exigiria a um grupo ou outro grupo qualquer de 

trabalho exijo a este grupo. (…) eu parto do princípio que 

toda a gente é igual, (…) este grupo tem as suas especifi-

cidades… mas para mim seria muito mau se eu pensasse 

que estava a fazer alguma coisa especial de corrida mas 

não estou.  Estou a fazer teatro (…) as encenações que eu 

faço (…) poderão ser mais demoradas, terem algumas es-

pecificidades, algumas adaptações mas recuso-me a dizer 

que trabalho com um grupo diferente, (porque) não traba-

lho. (…) trabalho com um grupo que tem algumas especi-

ficidades. E que têm de ser adaptadas provavelmente mas 

provavelmente se eu estivesse a trabalhar com um grupo 

de jovens adolescentes se calhar também teria que adaptar 

as encenações. (…) teria outro tipo de trabalho mas seria 

igual o grau de exigência, o grau de empenhamento da 

minha parte quer da parte da equipa de trabalho.” T14: 

“(…) significa tanto representar aqui como noutra compa-

nhia qualquer (…) as pessoas por fora (que não estão fa-

miliarizadas com a companhia) acabam por ver se calhar 

a companhia do Era uma vez um bocadinho como uma 

companhia especial e inclusiva (…). Eu neste momento 

não vejo por aí (…), eu faço teatro com eles (pessoas com 
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deficiência) (…) Trabalho com pessoas. Para mim repre-

sentar é trabalhar com eles o dia-a-dia (…)? E é trabalhar-

mos como um todo para um fim comum. (…)” T15 

1.5 Intenção em trabalhar 

noutra companhia 

Não foi questionado 
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Apêndice 6 - Tabela com respostas dos participantes com deficiência às questões da 

categoria 2 

Categoria 2: SENTIDOS QUE ATRIBUEM AO TEATRO (respostas dos entrevista-

dos/as com deficiência) 

Subcategoria Respostas 

2.1 Significado atribuído 

ao teatro e gosto pelo tea-

tro antes de ser 

atriz/ator/encenadora 

T1: “O teatro é fazer peças pró publico, o público agrade-

cer (…) (vê-se que) o público gosta das nossas peças de 

teatro. Sim (…) fui ver um dia um (peça) do Aladino com 

a grande atriz Luciana Abreu e gostei muito de ver (…) o 

coiso (cenário) é gigante (…)” T2: “(O teatro) É uma ma-

neira de exprimir sentimentos. Já.” T3: “(…) o teatro para 

mim (…) é mais do que uma arte (…) é o poder das ex-

pressões (…) em que cada um deixa a sua pessoa de lado 

e veste-se de uma pessoa completamente diferente. (…) o 

teatro também serve para consciencializar. É por isso que 

nós existimos (…). (…) o teatro é uma arte que pode mu-

dar o mundo se for usada com consciência (…); (resposta 

inconclusiva)” T4: “O teatro (é) (…) Representar (…) 

(para as) pessoas (…) e ficarem admiradas e gostarem do 

(…) que nós fazemos (…).; (…) quando andava na escola 

(…) (fui) a uma visita de estudo. Que era um teatro de 

marionetas e gostei muito muito, amei. Gostava de voltar 

lá pa ver esse espetáculo (…) gostei, amei, adorei aquilo 

nunca vou esquecer. (…)” T5: “Muito importante; Não” 

T6: “Muito importante; Sim” T9: “O teatro para mim (…) 

é representar várias personagens e provoca-me um desa-

fio muito grande (…) para ver se consigo representar 

bem. (…) entrar na personagem é um desafio muito 

grande para mim, que eu gosto.; Já.” T10: “Muito impor-

tante.; Não.” T12: “Muito importante.; Sim.” 

2.2 Surgimento do teatro 

na sua vida 

Não foi questionado 
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2.3 Significado de con-

tracenar/encenar com 

atores/atrizes com defici-

ência 

Não foi questionado 

2.4 Aspetos relevantes 

em contracenar/encenar 

com atores/atrizes com 

deficiência 

Não foi questionado 

2.5 Reconhecimento do 

público pelo trabalho 

T1: “(…) o público gosta e muito (do nosso trabalho).” 

T2: “É.” T3: “(…) sinceramente acho que sim. (…) tenho 

que (me) dar mais a conhecer (…). Porque há muita gente 

que ainda tem aqueles estereótipos que (…) a pessoa está 

em cadeira de rodas e já não faz nada (…) e (…) eu (…) 

tenho quebrado muitas vezes isso. (…) muita gente me 

pergunta como é que eu consigo decorar em menos de um 

dia (…) mas isso é (…) questão de me empenhar como 

pessoa (…) Não é a questão de ser mais nem menos que 

os outros (…).” T4: “Eu acho que sim, a minha mãe 

quando vai ver as peças gosta muito, ama e tudo (…).” 

T5: “Muito reconhecido“ T6: “Muito reconhecido” T9: 

“Sim. Há muitas pessoas que admiram o trabalho…, o es-

forço do trabalho e me dão os parabéns porque ficam ad-

mirados com o trabalho que eu faço… são pessoa (pú-

blico) que (…) não estão muita ligados às deficiências e 

realmente dizem que eu faço um trabalho muito bom.” 

T10: “Muito reconhecido.” T12: “Muito reconhecido.” 

2.6 O que o teatro trouxe 

à sua vida 

T1: (…) muitas coisas (…) (por exemplo) aprendo a 

montar (…) os projetores (…) (aprendo as posições do 

palco) T2: “Não tenho que fazer no CAO, não quero pin-

tar no CAO. (Não quer estar no CAO a pintar).” T3: “(…) 

desafios e experiências (…) uma das experiências que já 

me marcou (…) foi quando fiz (um) projeto internacional 

pra Bruxelas (…) vão havendo novos desafios a marcar 
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cada vez mais. (…)  Também uma das peças que me mar-

cou (…) foi o feitas de ferro (…) na questão da violência 

doméstica” T4: “Trouxe … uma … disposição, tranquili-

dade, alegria, … trouxe muita coisa… boa.” T5: “reco-

nhecimento das tuas capacidades artísticas: muito; faz-te 

sentir útil: muito” T6: “reconhecimento das tuas capaci-

dades artísticas: muito; faz-te sentir útil: muito” T9: “O 

teatro, à minha vida, trouxe uma maneira de estar mais in-

serido no mundo da arte, estar mais ligado ao mundo da 

arte.” T10: “Reconhecimento das tuas capacidades artísti-

cas: Muito.; Faz-te sentir útil: Muito.” T12: “Reconheci-

mento das tuas capacidades artísticas: Muito.; Faz-te sen-

tir útil: Muito.” 

2.7 Outra atividade T1: “(…) gostava de trabalhar a sério (profissional) (…) 

ser ator duma (grande companhia) (…) Gostava de (…) 

trabalhar num café (…).” T2: “(ri-se) sonoplasta.” T3: 

“(…) com certeza que sim. (…) arriscava tirar cursos de 

multimédia… também investia no meu projeto pessoal e 

na questão da música (…).” T4: “(…) ia treinar pá piscina 

que também gosto.” T5: “Sim, experimentar atividades do 

CAO” T6: “Não” T9: “Sim, sim. Desenho. Aliás, eu faço 

desenho e pintura (…) (no) computador e gosto muito de 

criar.” T10: “Não.” T12: “Sim.” 

2.8 Considera o seu tra-

balho como ator diferente 

dos atores/atrizes sem de-

ficiência 

T1: “Não porque (…) tenho de aprender como os outros 

atores fazem,  não sei decorar texto só consigo fazer (…) 

o que o meu corpo… o que a (…) (encenadora) ensina 

(…) (ver se) os projetores trabalham (…) se fundir trocar 

de lâmpada (…).” T2: “Não (…).” T3: “(…) eu acho (…) 

(que o) meu trabalho é igual (…) a todos (…) o meu tra-

balho a ser diferente ou não? (…) o público é que tem de 

tirar essas conclusões. (…) o nosso objetivo como com-

panhia é levar as pessoas a pensar e a refletir (…) pega-

mos em certas vertentes (…) porque queremos tocar em 
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alguns pontos (…)” T4 “(…) Eu tenho um primo (…) 

(que) também é ator de teatro (…) não (o trabalho não é 

diferente do trabalho do primo)! É fácil prós dois. Tanto 

um como outro.” T5: “Igual ao de outros atores/atrizes 

sem deficiência.” T6: “(inconclusivo)”T9: “Eu considero 

que é diferente porque nenhum trabalho de nenhum ator é 

igual e, claro, um trabalho como o nosso salta à vista e 

pode muitas vezes (…) ser muito mais desafiante para o 

público que está a ver.” T10: “Igual ao de outros ato-

res/atrizes sem deficiência.” T12 “Igual ao de outros ato-

res/atrizes sem deficiência.” 
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Apêndice 7 - Tabela com respostas dos participantes sem deficiência às questões da 

categoria 2 

Categoria 2: SENTIDOS QUE ATRIBUEM AO TEATRO (respostas das entrevista-

das sem deficiência) 

Subcategoria Respostas 

2.1 Significado atribuído 

ao teatro e gosto pelo tea-

tro antes de ser 

atriz/ator/encenadora 

T7: “Enquanto atriz o teatro (…) leva-nos (…) a diversas 

personagens, a conhecer-nos (…) (quando) entrarmos 

(numa) (…) personagem, nós vamos mexer com os nos-

sos sentimentos (…) e também alertar as consciências lá 

fora. Aprendemos, ensinamos, tornamos a aprender, tor-

namos a ensinar, é isso que faz.” T8: “(…) não me consi-

dero nenhuma atriz, sou uma amadora… no meio deles 

(atores e atrizes com deficiência) (…) o respeito por eles 

e pela arte e pelo teatro. Mas que eu não me considero 

atriz, não me considero. (ri-se) Sou uma amadora no meio 

deles. (ri-se)” T11: “(…) É podermos ser aquilo que nós 

somos. (…) Sem que o resto do mundo se aperceba. (…) 

Podemos ser nós, mostrar (…) Os nossos maus momen-

tos, sem que as outras pessoas se apercebam que isso é a 

realidade. Como é teatro… (…) Estamos a representar, as 

pessoas (não se apercebem) …” T13: “Como encenadora, 

teatro é ponto teatro. T14: “(…) nenhum dia é igual ao 

outro. Na vida (…) (real) é um bocado assim (…). E (…) 

cada dia (…) se apresenta com mais desafios, mais moti-

vações (…), novos projetos, novas parcerias, novos mem-

bros (…) Experiências diferentes, (…) isso para mim é o 

teatro.” 

2.2 Surgimento do teatro 

na sua vida 

T7: “(…) Pelo casting… vim para aqui (companhia) fazer 

voluntariado (…) já sou voluntária há muitos anos, desde 

novinha, em todas as áreas, etnias, tudo. Faltava-me ser 

voluntária na (vertente da) deficiência. Então em novem-

bro eu vim (…) pedir para fazer voluntariado nesta casa, 
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e (…) surgiu a oportunidade (…) convidaram-me, acha-

ram que eu tinha (…) jeito, mandaram-me (…) (para o) 

casting e a partir daí entro no teatro (…)” T8: “(…) vim 

trabalhar para a APPC, calhei no serviço do teatro, e aí 

(…) fui ficando. (…)” T11: “Foi um convite feito por 

(…) um colaborador da APPC.”  T13: “(…) Eu fiz um 

curso de formação de animação cultural, não de animação 

sócio cultural, há 30 anos. (…) o curso de animação cul-

tural é um curso que (se) dirige (a) atividades culturais  

(…), portanto (…) é muito direcionado às artes culturais, 

mas sem nenhuma especificidade, ou seja, eu não fiz ne-

nhuma formação durante o curso de animação cultural es-

pecificamente para teatro. Mas (…) tinha teatro, era uma 

das disciplinas, a qual eu gostava muito e a qual eu terei 

tido as melhores notas das disciplinas (…). Quando ter-

minei o curso e vim estagiar aqui na APPC (Associação 

do Porto de Paralisia Cerebral), e iniciei a minha vida 

profissional, achei que (…) devia fazer (…) uma forma-

ção (…) mais especifica na área do teatro. E fiz uma for-

mação com o teatro  Defille de França, que é (…) uma 

companhia de teatro mas tem um centro de formação para 

presidiários, e deu-me assim uma grande estaleca (experi-

ência), que ainda alimentou mais o meu gosto, fazer essa 

formação especificamente, estagiar em França, estagiar 

num contexto social diferente, tornou-me mais ambiciosa 

e mais direcionada para esta área. Porque eu como anima-

dora cultural não tenho que nomeadamente e concreta-

mente de fazer teatro, posso fazer outras coisas, mihares 

de coisas, posso trabalhar em cenografia, posso trabalhar 

em expressões, em literatura, (…) em expressão plástica, 

que nós aprendemos um bocadinho de cada coisa. (…) 

sempre gostei de teatro, sempre foi uma coisa que me 

(…) chamou a atenção, que me levou a ter uma paixão, e 
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eu tive necessidade em (…) (especializar). E depois a ex-

periência que tive quando fui fazer a especialidade entre 

aspas ainda aguçou mais o gosto.” T14: “(…) Tive real-

mente aquela primeira experiência (…) muito vaga na es-

cola e depois começou (mais a sério) na APPC. (…). En-

trou-me assim de rajada, assim pela janela adentro, de re-

pente, sem eu contar, (…) e na altura foi-me proposto as-

sim “Olhe, vai entrar”. E eu pronto (ri-se).” 

2.3 Significado de con-

tracenar/encenar com 

atores/atrizes com defici-

ência 

T7: “(…) eu vejo as pessoas num todo, não olho à defici-

ência, portanto (…) para mim isso não conta. (…) Ele é 

capaz, eu sou capaz, eu também tenho as minhas limita-

ções, todos nós temos, portanto eu não olho. (…) não 

olho se é deficiente porque todos nós somos deficientes 

um pouquinho (ri-se) em qualquer área, em qualquer situ-

ação (…)” T8: “(…) significa que aprendo todos os dias 

um bocadinho… com eles.”  T11: “Sinto que é como se 

fosse com uma pessoa sem deficiência, que é exatamente 

igual. Ou, se calhar, até melhor, porque com pessoas com 

deficiência a gente aprende muita coisa.” T13: “Empe-

nho, dedicação, profissionalismo.” T14: “Sinto-me basi-

camente igual a eles (…) (ri-se). Porque eles são os meus 

colegas de trabalho, a verdade é essa, (…) os atores de te-

atro, (…), os clientes do Era uma vez (atores/atrizes com 

deficiência), não são (só) o meu instrumento de trabalho 

(…), quando estamos em palco (…) eu sou tão importante 

como o outro que está ao meu lado, como o outro que 

está lá atrás. Como o outro que está no público, se tiver 

de estar. (…) Somos todos uma companhia, somos todos 

iguais na companhia. Eu sou tão atriz como eles (ato-

res/atrizes com deficiência), como eles são como eu. (…) 

em palco não são os meus instrumentos de trabalho, são 

os meus colegas de trabalho.” 

2.4 Aspetos relevantes T7: “(…) quando entro em palco (…) trabalho ao lado do 
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em contracenar/encenar 

com atores/atrizes com 

deficiência 

ator (…) e é ele que (…) tem que brilhar, ele tem de fazer 

o trabalho dele, ele pode, ele é capaz. Eu olho para uma 

pessoa como (sendo) (…) capaz! Ao entrar ali ele tem de 

fazer o trabalho dele e eu olho pra ele como um colega. 

Claro, se precisar de ajuda… tudo bem, (…) (e) eu tam-

bém posso precisar de ajuda. (…) (no palco) somos todos 

vulneráveis, em cima do palco não há (…) deficientes, 

não há super-sumos, não há este melhor, aquele pior por-

que nós entramos em palco e estamos todos ali no mesmo 

trabalho em comum. (…) eles não precisam de apoio, não 

precisam de bengala. (…) Quando chegam ao palco eles 

são autosuficientes, sabem o que vão fazer e eu também 

(…) aprendi logo (…) (com a encenadora) uma coisa (…) 

fundamental, (…) que no palco todos nós somos iguais e 

eu passei a ver o colega ator deficiente como eu. Ele tem 

fragilidades, eu tenho fragilidades, eu sei quais são as li-

mitações dele (…)  Chegando ao palco ele faz o trabalho 

dele, eu faço o meu (ri-se), como atriz acho que (…) so-

mos todos bons em cima do palco. (…) isso que eu vejo 

(…) É uma equipa igual, não temos (…) dificuldade em 

entender o outro como deficiente, nem nada. (…) é uma 

oportunidade que se dá ao público de ver que somos to-

dos iguais, que a deficiência não é (…) um entrave (…) 

(para o) trabalho, não é entrave para nada. A deficiência 

hoje em dia não é entrave para nada, nem no mercado de 

trabalho, nada, todos são capazes.  (…); (…) sinto-me 

privilegiada! Nem toda a gente vai. Porque apesar da de-

ficiência eles são muito melhores e têm (…) têm muita 

força e (…) transmitem força. O que eu sinto é que eles 

estão-me a transmitir: se eles conseguem e podem eu 

também consigo! Eles são uma força!” T8: “(saliento) a 

força de vontade deles (atores/atrizes com deficiência) e 
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isso às vezes são eles que até nos puxam prá gente conti-

nuar com eles, porque às vezes apetece desistir porque 

isto é mesmo um projeto deles, (…)” T11: “(…) É poder 

explorar as capacidades de cada um e aprender com cada 

um deles (atores e atrizes com deficiência). Aprendemos 

sempre coisas diferentes com eles (atores e atrizes com 

deficiência) (…)” T13: “(…) primeiro, trabalho com um 

grupo… de pessoas… que têm algumas especificidades. 

Trabalho com eles como trabalharia com outro grupo 

qualquer. Com o mesmo grau de exigência, com o mesmo 

respeito pelo trabalho deles próprios, deles enquanto ato-

res, (…) e (…) se calhar terei que ter um bocadinho mais 

de paciência, fazer (…) um esforço para quebrar as bar-

reiras físicas, que existem muitas, quer nos espaços físi-

cos de teatros, (…) quer nos acessos aos palcos, aos ca-

marins, isso torna-se um bocadinho mais difícil (…), e 

depois quebrar as barreiras atitudinais. (…). (…) quebrar 

as barreiras atitudinais é por exemplo chegar a uma sala 

para ensaiar e (as pessoas) dizerem-me assim “os meni-

nos não podem entrar para os camarins, tem de ser pela 

sala ao lado” T14: “(…) eu acho que por exemplo, a 

união que há entre toda a companhia é logo um grande 

aspeto. Nós devemos salientar porque realmente há essa 

união. (…) E quando estamos um, tamos todos, e tamos 

todos para o mesmo. (…) é muito isso que também defina 

o Era uma vez, é esta união, é esta ligação que há entre 

todos os membros e que no palco estamos lá e estamos lá 

(para fazer o espetáculo para o público) (…). E com (…) 

um grande resto de dia pa trás, ou seja, o espetáculo co-

meça à noite (…) (mas o nosso trabalho começa antes). O 

espetáculo começa com toda a construção do dia (…) 

desde a manhã ou desde o início da tarde, até ao fim do 
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espetáculo e pr´além (…) (dele). E aí (preparação do es-

petáculo) tamos todos (…) Todos trabalhamos pró 

mesmo.” 

2.5 Reconhecimento do 

público pelo trabalho 

Não foi questionado 

2.6 O que o teatro trouxe 

à sua vida 

T8: “(…) Trouxe-me trabalho, porque se não fosse o tea-

tro eu não tinha trabalho (ri-se) (…) e trouxe-me (…) o 

trabalhar em equipa, a interajuda, (…) até mesmo o amor 

pelo teatro porque eu nunca na minha vida pensaria ir ao 

teatro, por exemplo. (…)”; T13: “Trabalho. (…) trouxe 

como a todas as outras pessoas outras coisas. Mas o fun-

damental foi trabalho, foi uma profissão (…).”; T14: 

“(…) trouxe-me muito tempo ocupado, muitas horas sem 

dormir. (ri-se) (…) é o outro lado que ninguém conhece. 

(…) Porque a maioria das pessoa pensa “ai o teatro trouxe 

à minha vida conhecimento, trouxe à minha vida, entre 

aspas, aplausos”. (…) mas há o outro lado também (…) 

além (…) de satisfação (…) , que (…) tenho em fazê-lo e 

gosto; também traz o outro lado: as tais muitas horas sem 

dormir, o muito trabalho, as muitas dores (…) e o muito 

esforço que nós às vezes fazemos e que as pessoas não 

têm noção. Que se já numa companhia (com atores/atri-

zes sem deficiência) existe, no Era uma vez existe muito 

mais (…), porque há todo um trabalho que as pessoas não 

vêm. Quem está na frente (público) não vê todo o traba-

lho que se desenrola atrás (trabalho anterior) (…)” 

2.7 Outra atividade Não foi questionado 

2.8 Considera o seu tra-

balho como ator diferente 

dos atores/atrizes sem de-

ficiência 

Não foi questionado 
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Apêndice 8 - Tabela com respostas dos participantes às questões da categoria 3 

Categoria 3 - RELAÇÃO TEATRO/SENTIMENTOS E EMOÇÕES 

Subcategoria Respostas 

Sentimentos quando entra 

em palco 

T1: “(…) (quando) eu entro em palco fico (…) tranquilo 

(porque) penso assim (…) vai correr bem (…) a estreia.” 

T2: “Alegria.” T3: “(ri-se) Sei lá… (…) sou outra pessoa 

completamente diferente. Porque o teatro começa 

também a moldar os teus comportamentos (…) Porque o 

teatro (…) não (é) só aprender (e) absorveres 

conhecimento, mas também ajuda-te a moldar o teu 

comportamento como pessoa. (…) aqui é preciso muita 

dedicação (…) é preciso muita gente se atrever e ter a 

devida garra pó fazer (…)” T4: “(…) feliz (…) Às vezes 

tou nervoso mas passa, é normal uma pessoa quando está 

no teatro fica nervosa e isso passa (…)” T5: “muito 

satisfeito” T6: “muito satisfeito” T9: “Quando entro em 

palco foco-me principalmente na personagem que vou 

desenvolver (representar) em palco e tento fazer o meu 

melhor.” T10: “muito satisfeito” T12: “muito satisfeito” 

T7: “(…) sinto-me privilegiada! Nem toda a gente vai. 

Porque apesar da deficiência eles são muito melhores e 

têm (…) têm muita força e (…) transmitem força. O que 

eu sinto é que eles estão-me a transmitir: se eles 

conseguem e podem eu também consigo! Eles são uma 

força!” T8: “(…) que isto (espetáculo) corra bem, e claro 

uma pessoa tem sempre aquele receio de que alguma 

coisa vá correr mal mas sinto… olha sinto o coração a 

bater (gargalhada)” T11: “(…) eu ainda não entrei em 

nenhuma peça de teatro, apenas estou a começar agora a 

integrar-me. (…) E, apenas participei em ensaios de 

peças de teatro, mas o que sinto é que eles são iguais a 

nós. É bom poder mostrar (…) a igualdade. (…) Que hoje 

em dia ainda há muito preconceito nas pessoas com 
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deficiência que… Quem está de fora (pessoas que não 

lidam diretamente com a deficiência) muitas vezes não 

sabe que eles são capazes (…) de fazer igual ou se calhar 

muito mais do que uma pessoa sem deficiência.” T13: 

“(…) No final é o nascimento de um filho (…) (está 

pronto para) andar? E venha o próximo. Também 

depende do espetáculo, também depende da carga do 

espetáculo, do texto, do tipo de mensagem (…). Ou seja, 

(…) fazer qualquer projeto é fazer nascer e depois é fazer 

acontecer. É isso que acontece com os espetáculos. É 

fazer acontecer e caminhar.” T14: “(…) no palco eu estou 

a contracenar com os meus colegas. (…) não há essa 

questão do “ah tu tens deficiência vou-te tratar diferente” 

de (…) pessoas sem deficiência na companhia (…) não 

vejo essa diferença. Era como eu te tava a dizer, em palco 

somos todos a companhia (…)” 

Sentimentos transmitidos 

pelo público e significado 

dos aplausos do público 

T1: “Não. Tou.… (...) e eu confio muito … no público 

assim a bater palmas, faz logo (entender se) gostam ou 

não da nossa peça. É por isso que estão a fazer o que 

estão, … a bater palmas nós percebemos. (…) quando 

(…) (termina) a peça (…) batem palmas (…)  dão (nos) 

(…) um troféu para a companhia toda (…) dão flores… 

dão troféus e dão uma flor a todos nós da companhia (…) 

Gosto (…) fico contente porque o público gosta das 

nossas peças e a Mónica fica (…) contente que nós 

fizemos (…) as peças (…).” T2: “(Não sabe explicar por 

palavras); Emoção (…) grande.” T3: “(…) alegria (…); 

É (…) de calor humano (…) sempre precisamos disso. 

(…) depende do nosso trabalho em qualidade (…) porque 

se o nosso trabalho tiver boa qualidade (…) as pessoas 

ficam mais tocadas (…).” T4: “(…) feliz (…) Às vezes 

tou nervoso mas passa, é normal uma pessoa quando está 

no teatro fica nervosa e isso passa (…); Sinto (me) feliz, 
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muito feliz, muito feliz. (…) (por as pessoas gostarem)” 

T5: “Muitos; muito importantes” T6: “sinto-me feliz 

quando vejo o público; muito importantes” T9: “O 

público transmite-me respeito e eu estou em cima de 

palco porque o público pagou um bilhete para estar lá, 

por isso tenho que ter todo o respeito pelo público e tenho 

que ser exigente comigo mesmo para dar o melhor 

espetáculo ao público que pagou o bilhete (…) para ir ver 

o espetáculo. (…) Um bocado de receio ao início, mas 

depois eu tenho que me focar em mim pra conseguir dar 

um bom espetáculo ao público. Focando-me em mim e 

naquilo que estou a fazer consigo desempenhar a minha 

função.; Que gostaram da atuação, do espetáculo. 

Significa (…) que está mais uma etapa finalizada. “T10: 

“Muitos; muito importantes” T12: “Muitos; muito 

importantes” T7: ” (…) o público quando a gente entra 

em palco a gente está com receio, sente um sentimento 

de ansiedade (…) é uma ansiedade boa. Toda a gente, 

quando a gente entra no palco sente aqueles bichinhos na 

barriga, (…) acho que é uma ansiedade boa, pra mim é.; 

(…) é um mimo ao nosso trabalho, (…) eu sinto carinho. 

O carinho, o mimo do trabalho que fizemos. (…) é um 

agrado! (…) (nós ficamos felizes) porque (…) 

(transmitimos) o que (…) (tinhamos) e o público… está-

nos a agradecer. (…) quando estou no público, quando 

bato palmas é um carinho, gostei, é um agradecimento 

por a partilha que nos deram. É isso que (…) que sinto.” 

T8: “(…) sentimento (…) de gratidão (…). E de 

obrigado. Olha mas no início era medo, sentia olha o que 

é que aquela gente toda vai-me ver aqui (…); (…) 

Significa (…) dever cumprido. Acho que gostaram e que 

(…) foi bom não é? Eles também nos aplaudem mesmo 

que não seja bom não é? (ri-se)” T11: “(…) Sim. Apesar 
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de não ter participado em nenhuma peça, mas já assisti e 

no final (…) penso que as pessoas valorizaram (…) o 

trabalho feito por eles, portanto ficam surpreendidas 

também. E isso mexeu de certa forma comigo porque sei 

que (…) existem pessoas que não têm esse preconceito. 

(…) Independentemente de haver algumas que tenham, 

também existem outras que não tenham (preconceito com 

pessoas com deficiência). Reconhecimento do esforço 

que eles fazem todos os dias para poder chegar onde 

chegam. (…) É o reconhecimento do trabalho deles.” 

T13: “(…) Claro que sim. Seria muito falsa se dissesse 

que não cria, às vezes tristeza, algumas vezes alegria, 

outras vezes ansiedade, (…) cria-me uma série de 

sentimentos (…). (…) porque o púbico tem formas 

diferentes de reagir e ainda bem. (…) a mensagem às 

vezes chega direita (objetiva) outras chega em via 

travessa (subjetiva), ou a interpretação não era aquela que 

eu gostaria que eles tivessem, e isso provoca-me 

ansiedade e stress porque não consegui fazer chegar a 

mensagem enquanto encenadora. mas a arte é mesmo 

isto, é cada um olhar com os seus olhos e compreende-la 

com os seus próprios sentimentos, (…) com o seu próprio 

ser. Portanto é isto que me traz enquanto encenadora. (…) 

Se eu sentir que aqueles aplausos foram porque estiveram 

a ver um espetáculo de pessoas com deficiência, traz-me 

muita tristeza. (…) se eu sinto que os aplausos são 

verdadeiros e são aplausos pela qualidade artística, traz-

me muita alegria. Agora, (…) (há) muitos aplausos e eu 

consigo, ao fim destes anos, perceber se as pessoas estão 

a aplaudir pela qualidade artística do espetáculo, ou se 

estão a aplaudir porque viram, como algumas pessoas 

dizem, “coitadinhos, eles fazem um esforço muito 

grande”… Não fazem um esforço muito grande, eles 
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fazem um esforço igual a qualquer ator.  não são super-

heróis, eu não trabalho com super-heróis. Trabalho com 

pessoas. (…) E trás tristeza (…) quando eu percebo que 

esses aplausos (são (…) por essa razão, traz-me tristeza e 

traz-me frustração, é sinal que eu não consegui chegar 

onde queria.” T14: “(…) eu pouco vejo o público. (ri-se) 

Eu quando estou (ri-se) em palco, (…) não consigo 

sequer ver (…) as pessoas, é muito raro. Até porque por 

exemplo se eu tiver em palco e se me focar em alguém 

normalmente a minha concentração vai por água abaixo. 

Portanto eu tento focar-me o mais nas luzes possível e 

não ver nada cá pra baixo (plateia). (…) o único feedback 

que eu depois tenho é o fim (final das atuações) (…) É a 

parte dos aplausos, na parte dos aplausos eu consigo 

realmente olhar na cara das pessoas, de algumas pessoas 

(…) que focamos mais (foco mais), e ver que realmente 

há ali alguma coisa (…) E depois o feedback que também 

tenho das pessoas que vêm falar connosco (…) nós temos 

é um público muito fiel que é um senão porque claro que 

era muito melhor termos um público diferente (…) 

Porque o nosso público já fiel, nós já sabemos o que é 

que as pessoas vão esperar (…) Há partida nós já estamos 

um bocado entre aspas (fez um gesto a expressar aspas 

com as mãos) preparados porque elas vão gostar (…) daí 

realmente se calhar a necessidade de também termos 

púbicos novos, outros públicos (…); significa o ffffff, 

conseguimos, fizemos, tá feito. Chegámos ao fim de um 

processo. (…) quando nós vamos a alguns espétaculos, 

seja onde for, seja teatro ou seja o que for, toda a gente 

sente naquele impulso de bater palmas (ouve-se a 

entrevistada a bater palmas) no fim (…) eu prefiro pensar 

que o aplauso do público não é nada em específico, (…) 

prefiro dar um significado do aplauso para mim que é 
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esse mesmo, (…) chegamos ao fim de um processo (…) 

está feito. (…) do que pensar no qué que o público 

transmite com o aplauso. Porque podes seguir aquele 

impulso de “Ai toda a gente tá a bater palmas, vamos 

bater também” (ouve-se a entrevistada a bater palmas) 

(…) Por isso prefiro dizer o meu significado do aplauso 

o que é que eu acho que o público sente ao aplaudir (…)” 

Sentimentos no final do 

espetáculo 

T1: “Sinto (…) um alívio (…) consegui tamos de 

parabéns.” T2: “Dever cumprido.” T3: “eu sinto-me mais 

realizado porque é aquilo que eu também quis (…) 

Quando o espetáculo acaba (…) deixamos bem claro a 

(…) mensagem (…) que queremos passar. (…) Porque há 

pessoas que (…) não fazem ideia (…) quem (…) nós 

somos (…) ainda (têm) ideias (…) estereotipadas sem 

conhecerem a própria pessoa e a própria companhia e o 

que é que faz a nível de trabalho (…) mas (acreditamos) 

(…) que um dia mais tarde ou mais cedo vamos conseguir 

quebrar isso.” T4: “(…)  fico contente (…) depois as 

pessoas batem palmas (e dizem) vocês são fantásticos! 

(…)” T5: “muito satisfeito” T6: “muito satisfeito” T9: 

“Uma alegria porque consegui desempenhar o 

espetáculo.” T10: “muito satisfeito” T12: “muito 

satisfeito” T7: “(…) Quando termina o espetáculo… 

sinto-me feliz! (Os) Aplausos (são) um agradecimento, é 

um sentimento de dever cumprido. Cumpri (ri-se) o que 

estava prevista fazer, pronto, correu bem… pronto. (…) 

um sentimento que conseguimos, um sentimento de que 

passámos a mensagem, um sentimento de bem estar. É 

isso que eu sinto, bem estar.” T8: “Lá está, dever 

cumprido. Foi feito e… parece que nos sai assim um peso 

fffff” T11: “Realizada. (…)” T13: “Perda, baixa de 

adrenalina (…) e às vezes… angústia. Com o stress, a 

adrenalina atinge o pico antes, e depois baixa tudo. 
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Parece que (passou num) fragmento de um segundo. Mas 

isso acho que acontece (…) a qualquer artista.” T14: 

“(…) tenho muito pouco tempo pa sentir. (…) Porquê? 

Porque é realmente aquele tempinho do aplauso (ouve-se 

a entrevistada a bater palmas e a responder num tom de 

voz animado), os agradecimentos e bora lá que temos 

agora outra fase (ainda temos muito trabalho). (…) Se 

calhar sinto muito mais durante todo o espetáculo, 

quando estou em cima do palco (…) É aplausos, 

agradecimentos e bora lá que agora vamos começar a 

desmontar, a vestir toda a gente(…) Aquelas 

preocupações (…) que se calhar numa tal companhia 

normal (fez um gesto a expressar aspas com as mãos) 

(…) lá o que isso seja, se calhar não têm porque têm 

muito espaço pra tudo, ou seja, cada um vai para o seu 

camarim, cada um se veste, cada um trata de si e cada um 

vai à sua vida. (…) E depois não se preocupam por 

exemplo com os adereços de cena, com a luz, com o som, 

não se preocupam com nada disso (…) E nós acabamos 

por ter todo esse processo no final. O público vai embora 

e logo a seguir entra a fase final do dia (…)” 
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Apêndice 9 – Transcrição do participante 1 

E: Qual é a tua idade? 

T1: (…) trinta e três. 

E: És homem ou mulher? 

T1:  Homem. 

E: Há quanto tempo tás na companhia? Mais ou menos. 

T1: (pausa) Não sei. (…) 

E: Como vieste para a companhia? 

T1: (…) fui escolhido pela (…) encenadora, viu-me a fazer (uma) peça, chamou-me e 

eu entrei logo para a companhia 

E:  Antes de vires prá companhia já fazias teatro? 

T1. Não (…) 

E: O que é a companhia para ti. 

T1: (…) gosto muito de estar na companhia, faço muitas peças e deixo o público muito 

contente (…) 

E: Gostavas de ir para outra companhia? 

T1: (…) o meu sonho (…) (é) entrar pró La Féria, é o meu sonho tar a entrar com 

música, com dança (…) 

E: O que é o teatro… 

T1: O teatro é fazer peças pró publico, o público agradecer (…) (vê-se que) o público 

gosta das nossas peças de teatro. 

E: Antes de fazeres teatro já gostavas de teatro… 

T1: Sim (…) fui ver um dia um (peça) do Aladino com a grande atriz (…) 8nome de 

atriz conhecida) e gostei muito de ver (…) o coiso (cenário) é gigante (…) 

E: Achas que o público gosta do teu trabalho? 

T1: (…) o público gosta e muito (do nosso trabalho). 

E: O que (…) aprendes com o teatro? 

T1: (…) muitas coisas (…) (por exemplo) aprendo a montar (…) os projetores (…) 

(aprendo as posições do palco) 

E: Se não fosses ator gostavas de ser o quê? 

T1: (…) gostava de trabalhar a sério (profissional) (…) ser ator duma (grande 

companhia) (…) Gostava de (…) trabalhar num café (…). 
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E: Achas que o teu trabalho como ator (é) diferente dos outros atores? 

T1: Não porque (…) tenho de aprender como os outros atores fazem, não sei decorar 

texto só consigo fazer (…) o que o meu corpo… o que a (…) (encenadora) ensina (…) 

(ver se) os projetores trabalham (…) se fundir trocar de lâmpada (…). 

E: Quando entras em palco o que sentes? 

T1: (…) (quando) eu entro em palco fico (…) tranquilo (porque) penso assim (…) vai 

correr bem (…) a estreia. 

E: Tens medo do público? 

T1: Não. Tou.… (...) e eu confio muito … no público assim a bater palmas, faz logo 

(entender se) gostam ou não da nossa peça. É por isso que estão a fazer o que estão, … a 

bater palmas nós percebemos. 

E: Quando acabam as peças e quando o público bate palmas…o que sentes? 

T1: (…) quando (…) (termina) a peça (…) batem palmas (…)  dão (nos) (…) um troféu 

para a companhia toda (…) dão flores… dão troféus e dão uma flor a todos nós da 

companhia (…) Gosto (…) fico contente porque o público gosta das nossas peças e a 

(…) (encenadora) fica (…) contente que nós fizemos (…) as peças (…). 

E: Quando acaba o espetáculo o que sentes? 

T1: Sinto (…) um alívio (…) consegui tamos de parabéns.
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Apêndice 10 – Transcrição do participante 2 

E: Qual é o teu género? 

T2: Masculino. 

E: Qual é a tua idade? 

T2: Trinta e nove. 

E: Tipo de deficiência? 

T2: Paralisia cerebral. 

E: Há quanto tempo tás no Era uma vez? 

T2: Há 5 ou há 6 anos. 

E: Como entraste na companhia? 

T2: Eu queria muito (entrar na companhia) e convidaram-me. 

E: Antes de entrares já tinhas alguma experiência na representação? 

T2: Já. 

E: O que a companhia representa na tua vida? 

T2: … (A companhia representa) um trabalho… (e) Um objetivo de vida. 

E: Veste a trabalhar noutra companhia? 

T2: … não. 

E: O que é para ti o teatro? 

T2: (O teatro) É uma maneira de exprimir sentimentos. 

E: antes de seres ator já gostavas de teatro? 

T2: Já. 

E: Consideras que o teu trabalho como ator é realmente reconhecido pelo público? 

T2: É. 

E: O que o teatro trouxe à tua vida? 

T2: Não tenho que fazer no CAO, não quero pintar no CAO. (Não quer estar no CAO a 

pintar). 

E: Se não fosses ator imaginavas-te noutra atividade? 

T2: (ri-se) sonoplasta. 

E: Tendo em conta a tua deficiência, se achas o teu trabalho como diferente dos outros 

atores sem deficiência? 

T2: Não (…). 

E: E quando entras em palco o que sentes? 

T2: Alegria. 
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E: O público transmite-te algum sentimento por exemplo emoção, receio ou dor? 

(…) 

E: Não sabes explicar. Sim ou não. 

T2: Sim. (Não sabe explicar por palavras) 

E: Para ti, no final das atuações, o que significam os aplausos do público? 

(…) 

T2: Emoção (…) grande. 

E: Quando termina o espetáculo o que sentes? 

T2: Dever cumprido.  
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Apêndice 11 – Transcrição do participante 3 

E: Qual é a tua idade? 

T3: (…) 27 (…). 

E: Qual é o (…) teu género? 

T3: Masculino. 

E: E qual é a tua deficiência? 

T3: (…) paralisia cerebral (…) 

E: À quanto tempo estás na companhia? 

T3: (…) (inconclusivo) 

E: Como entraste na companhia? 

T3 (…) foi por casting. (…) 

E: Antes de entrares na companhia… já tinhas tido alguma experiência na 

representação? 

T3: (…) Já fazia outros projetos (…) antes (…). Mesmo. Cheguei a fazer projetos de 

dança (…). E já fazia parte de oficinas (…) para crianças (…) 

E: O que esta companhia representa na tua vida? 

T3: (…) é a maior parte da minha pessoa (…) (o teatro) já me (…) levou a outras 

experiências. (…) para os ajudar (os colegas) na questão (de decorar) dos textos sou eu 

quem normalmente (…) tá mais disponível (…) tenho boa capacidade para memorizar 

(…) é (…) gratificante (…) o teatro já me levou a conhecer muita gente e (ainda) 

continua (…) (após) seis anos (…) a paixão continua a mesma (…) 

E: Vês-te a trabalhar noutra companhia? 

T3: (…) não. Mas já tive algumas experiências com outras companhias (…) 

E: O que é o teatro para ti? 

T3: (…) o teatro para mim (…) é mais do que uma arte (…) é o poder das expressões 

(…) em que cada um deixa a sua pessoa de lado e veste-se de uma pessoa 

completamente diferente. (…) o teatro também serve para consciencializar. É por isso 

que nós existimos (…). (…) o teatro é uma arte que pode mudar o mundo se for usada 

com consciência (…) 

E: Antes de ser ator (…) já gostavas de teatro? 

T3: (resposta inconclusiva) 

E: Consideras que o teu trabalho é reconhecido pelo público? 

T3: (…) sinceramente acho que sim. (…) tenho que (me) dar mais a conhecer (…). 
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Porque há muita gente que ainda tem aqueles estereótipos que (…) a pessoa está em 

cadeira de rodas e já não faz nada (…) e (…) eu (…) tenho quebrado muitas vezes isso. 

(…) muita gente me pergunta como é que eu consigo decorar em menos de um dia (…) 

mas isso é (…) questão de me empenhar como pessoa (…) Não é a questão de ser mais 

nem menos que os outros (…). 

E: O que o teatro trouxe à tua vida? 

T3: (…) desafios e experiências (…) uma das experiências que já me marcou (…) foi 

quando fiz (um) projeto internacional pra Bruxelas (…) vão havendo novos desafios a 

marcar cada vez mais. (…)  Também uma das peças que me marcou (…) foi o feitas de 

ferro (…) na questão da violência doméstica 

E: Se não fosses ator vias-te a fazer outra atividade? 

T3: (…) com certeza que sim. (…) arriscava tirar cursos de multimédia… também 

investia no meu projeto pessoal e na questão da música (…). 

E: Tendo em conta a tua deficiência consideras o teu trabalho como ator diferente? 

T3: (…) eu acho (…) (que o) meu trabalho é igual (…) a todos (…) o meu trabalho a ser 

diferente ou não? (…) o público é que tem de tirar essas conclusões. (…) o nosso 

objetivo como companhia é levar as pessoas a pensar e a refletir (…) pegamos em certas 

vertentes (…) porque queremos tocar em alguns pontos (…) 

E: Quando tu entras em palco como te sentes? 

T3: (ri-se) Sei lá… (…) sou outra pessoa completamente diferente. Porque o teatro 

começa também a moldar os teus comportamentos (…) Porque o teatro (…) não (é) só 

aprender (e) absorveres conhecimento, mas também ajuda-te a moldar o teu 

comportamento como pessoa. (…) aqui é preciso muita dedicação (…) é preciso muita 

gente se atrever e ter a devida garra pó fazer (…) 

E: O público transmite-te algum tipo de sentimento: emoção, receio ou dor.  

T3: (…) alegria (…)  

E: no final da tua atuação o que significam os aplausos do público? 

T3: É (…) de calor humano (…) sempre precisamos disso. (…) depende do nosso 

trabalho em qualidade (…) porque se o nosso trabalho tiver boa qualidade (…) as 

pessoas ficam mais tocadas (…). 

E: quando termina o espetáculo o que tu sentes? 

T3:  eu sinto-me mais realizado porque é aquilo que eu também quis (…) Quando o 

espetáculo acaba (…) deixamos bem claro a (…) mensagem (…) que queremos passar. 
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(…) Porque há pessoas que (…) não fazem ideia (…) quem (…) nós somos (…) ainda 

(têm) ideias (…) estereotipadas sem conhecerem a própria pessoa e a própria companhia 

e o que é que faz a nível de trabalho (…) mas (acreditamos) (…) que um dia mais tarde 

ou mais cedo vamos conseguir quebrar isso.  
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Apêndice 12 – Transcrição do participante 4 

E: T4 tu és homem ou mulher? 

T4: Homem. 

E: Qual é a tua idade? 

T4: Tenho 38 (…). 

E: há quanto tempo tás na companhia? 

T4: (…) há dezasseis (anos)(…). 

E: Como entraste pá companhia? 

T4: (…) Não foi com casting (…) (alguém o viu em expressão dramática e chamou para 

a companhia) 

E: antes de entrares pá companhia já (…) tinhas feito teatro? 

T4: na escola (…) fizemos teatro (…) (representou o papel de um polícia) o nosso stor 

(professor) (…) ofereceu-se pa (para) ser encenador (…) 

E: O que o Era uma vez representa na tua vida? 

T4: (…) gosto de passear (…) Gosto de representar… Gosto, sim (…)(de estar na 

companhia) 

E: Gostavas de trabalhar noutra companhia? 

T4: Não, tou bem aqui e aqui é o meu lugar. 

E: O que é o teatro para ti? 

T4: O teatro (é) (…) Representar (…) (para as) pessoas (…) e ficarem admiradas e 

gostarem do (…) que nós fazemos (…). 

E: Antes de seres ator já gostavas de teatro? 

T4: (…) quando andava na escola (…) (fui) a uma visita de estudo. Que era um teatro 

de marionetas e gostei muito muito, amei. Gostava de voltar lá pa ver esse espetáculo 

(…) gostei, amei, adorei aquilo nunca vou esquecer. (…) 

E: Achas que o público gosta do teu trabalho? 

T4. Eu acho que sim, a minha mãe quando vai ver as peças gosta muito, ama e tudo 

(…). 

E: E o teatro o (que) trouxe à tua vida? 

T4: Trouxe … uma … disposição, tranquilidade, alegria, … trouxe muita coisa… boa. 

E: Se tu não fosses ator, imaginavas a fazer outra coisa? 

T4: (…) ia treinar pá piscina que também gosto. 

E: Achas que o teu trabalho é diferente do trabalho dos atores sem deficiência? 
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T4: (…) Eu tenho um primo (…) (que) também é ator de teatro (…) não (o trabalho não 

é diferente do trabalho do primo)! É fácil prós dois. Tanto um como outro. 

E: Quando entras em palco o que sentes? 

T4: (…) feliz (…) Às vezes tou nervoso mas passa, é normal uma pessoa quando está 

no teatro fica nervosa e isso passa (…) 

E: (…) sentes alguma coisa quando vês o público? 

(…) 

T4: Sinto (…) Muito amor e muita compaixão. 

E: Para ti o que significam os aplausos do público? 

(…) 

T4: Sinto (me) feliz, muito feliz, muito feliz. (…) (por as pessoas gostarem)  

E: Quando acaba o espetáculo o que sentes? 

T4: (…)  fico contente (…) depois as pessoas batem palmas (e dizem) vocês são 

fantásticos! (…)  
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Apêndice 13 – Transcrição do participante 5 

Género: Masculino 

Idade: 45 

 Tipo de deficiência: paralisia cerebral 

1-ENTRADA NA COMPANHIA DE TEATRO/RELAÇÃO COM A COMPANHIA 

• Há quanto tempo estás na companhia “Era Uma Vez Teatro“? 

- menos de 5 anos 

- de 5 a 10 anos 

- de 10 a 20 anos 

- mais de 20 anos x 

• Como entraste na companhia? 

- casting 

- convite por alguém da companhia x encenadora 

- convite por um técnico da APPC 

• Antes de entrares para a companhia já tinhas alguma experiência em representação? 

- sim x escola primaria 

- não 

• Diz qual a importância da companhia na tua vida.  

Pouco / Muito  

• Veste a trabalhar para outra companhia? 

- sim 

- não, gosta de estar aqui 

- talvez 

 

2 -SENTIDOS QUE ATRIBUEM AO TEATRO 

• O teatro para ti é... 

Pouco importante / Muito importante 

• Antes de seres atriz/actor já gostavas de teatro? 

- sim 

- não 

• Até que ponto o teu trabalho como ator/atriz é reconhecido pelo público?  

Pouco reconhecido / Muito reconhecido  
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•  O que o teatro trouxe à tua vida? 

- reconhecimento das tuas capacidades artísticas: 

Pouco / Muito  

- faz-te sentir útil: 

pouco / muito 

• Se não fosses actor/atriz imaginavas-te a fazer outra atividade? 

- sim 

- não 

- talvez 

Qual? experimentar atividades de cao 

• Tendo em conta a tua deficiência, consideras o teu trabalho como ator/atriz… 

- diferente de outros atores/atrizes sem deficiência  

- igual ao de outros atores/atrizes sem deficiência  

 

3- RELAÇÃO TEATRO/SENTIMENTOS E EMOÇÕES  

• Qual é o teu grau de satisfação quando entras em palco? 

pouco satisfeito / muito satisfeito 

• O público transmite-te sentimentos? 

nenhuns / poucos / muitos 

• Para ti, no final das atuações, os aplausos do público são… 

pouco importantes / muito importantes 

• Quando termina o espetáculo sentes-te… 

pouco satisfeito / muito satisfeito  
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Apêndice 14 – Transcrição da participante 6 

Género: Feminino 

Idade:  48 

 Tipo de deficiência: paralisia cerebral / outra 

1-ENTRADA NA COMPANHIA DE TEATRO/RELAÇÃO COM A COMPANHIA 

• Há quanto tempo estás na companhia “Era Uma Vez Teatro“? 

- menos de 5 anos 

- de 5 a 10 anos 

- de 10 a 20 anos 

- mais de 20 anos 

• Como entraste na companhia? 

- casting 

- convite por alguém da companhia encenadora 

- convite por um técnico da APPC 

• Antes de entrares para a companhia já tinhas alguma experiência em representação? 

- sim 

- não 

• Diz qual a importância da companhia na tua vida.  

Pouco / Muito  

• Veste a trabalhar para outra companhia? 

- sim 

- não 

- talvez 

 

2 -SENTIDOS QUE ATRIBUEM AO TEATRO 

• O teatro para ti é... 

Pouco importante / Muito importante 

• Antes de seres atriz/actor já gostavas de teatro? 

- sim 

- não 

• Até que ponto o teu trabalho como ator/atriz é reconhecido pelo público?  

Pouco reconhecido / Muito reconhecido  
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•  O que o teatro trouxe à tua vida? 

- reconhecimento das tuas capacidades artísticas: 

Pouco / Muito  

- faz-te sentir útil: 

pouco / muito 

• Se não fosses actor/atriz imaginavas-te a fazer outra atividade? 

- sim 

- não 

- talvez 

Qual? 

• Tendo em conta a tua deficiência, consideras o teu trabalho como ator/atriz… 

- diferente de outros atores/atrizes sem deficiência melhor atriz no palco do que por 

exemplo a auxiliar 

- igual ao de outros atores/atrizes sem deficiência  

 

3- RELAÇÃO TEATRO/SENTIMENTOS E EMOÇÕES  

• Qual é o teu grau de satisfação quando entras em palco? 

pouco satisfeito / muito satisfeito 

• O público transmite-te sentimentos? 

nenhuns / poucos / muitos feliz 

• Para ti, no final das atuações, os aplausos do público são… 

pouco importantes / muito importantes 

• Quando termina o espetáculo sentes-te… 

pouco satisfeito / muito satisfeito 
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Apêndice 15 – Transcrição da participante 7 

E: Qual é o seu género? 

(…) 

T7: Feminino. 

E: A sua idade. 

T7: 71 (…) 

E: Há quanto tempo está na companhia “Era uma vez teatro”? 

T7: (…) 3 anos (…) 

E: O que a motivou a entrar nesta companhia com atores com deficiência? 

T7: Fui (…) desafiada por elementos (…) da APPC, (para) concorrer a um casting, fui 

ao casting e fiquei em primeiro lugar (…) 

E: Antes de entrar (…) (para a) companhia já tinha alguma experiência em 

representação? 

T7: Nenhuma. 

E: O que significa o teatro e representar nesta companhia? 

(…) 

T7: (…) sou voluntária, gosto de trabalhar. E o que significa? A alegria, a boa 

disposição e a descoberta de uma atividade nova, que eu não sabia o que era o teatro 

(…) 

E: Para si, o que é o teatro enquanto atriz? 

T7: Enquanto atriz o teatro (…) leva-nos (…) a diversas personagens, a conhecer-nos 

(…) (quando) entrarmos (numa) (…) personagem, nós vamos mexer com os nossos 

sentimentos (…) e também alertar as consciências lá fora. Aprendemos, ensinamos, 

tornamos a aprender, tornamos a ensinar, é isso que faz. 

E: Como surgiu o teatro na sua vida? 

T7: (…) Pelo casting… vim para aqui (companhia) fazer voluntariado (…) já sou 

voluntária há muitos anos, desde novinha, em todas as áreas, etnias, tudo. Faltava-me 

ser voluntária na (vertente da) deficiência. Então em novembro eu vim (…) pedir para 

fazer voluntariado nesta casa, e (…) surgiu a oportunidade (…) convidaram-me, 

acharam que eu tinha (…) jeito, mandaram-me (…) (para o) casting e a partir daí entro 

no teatro (…) 

E: O que significa trabalhar ao lado com atores com deficiência? 

T7: (…) eu vejo as pessoas num todo, não olho à deficiência, portanto (…) para mim 
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isso não conta. (…) Ele é capaz, eu sou capaz, eu também tenho as minhas limitações, 

todos nós temos, portanto eu não olho. (…) não olho se é deficiente porque todos nós 

somos deficientes um pouquinho (ri-se) em qualquer área, em qualquer situação(…) 

E: Qual é o aspeto que salienta no seu trabalho como atriz? (…) Ao lado com atores 

com deficiência. 

T7: (…) quando entro em palco (…) trabalho ao lado do ator (…) e é ele que (…) tem 

que brilhar, ele tem de fazer o trabalho dele, ele pode, ele é capaz. Eu olho para uma 

pessoa como (sendo) (…) capaz! Ao entrar ali ele tem de fazer o trabalho dele e eu olho 

pra ele como um colega. Claro, se precisar de ajuda… tudo bem, (…) (e) eu também 

posso precisar de ajuda. (…) (no palco) somos todos vulneráveis, em cima do palco não 

há (…) deficientes, não há super-sumos, não há este melhor, aquele pior porque nós 

entramos em palco e estamos todos ali no mesmo trabalho em comum. (…) eles não 

precisam de apoio, não precisam de bengala. (…) Quando chegam ao palco eles são 

autosuficientes, sabem o que vão fazer e eu também(…) aprendi logo (…) (com a 

encenadora) uma coisa (…) fundamental, (…) que no palco todos nós somos iguais e eu 

passei a ver o colega ator deficiente como eu. Ele tem fragilidades, eu tenho 

fragilidades, eu sei quais são as limitações dele (…)  Chegando ao palco ele faz o 

trabalho dele, eu faço o meu (ri-se), como atriz acho que (…) somos todos bons em 

cima do palco. (…) isso que eu vejo (…) É uma equipa igual, não temos (…) 

dificuldade em entender o outro como deficiente, nem nada. (…) é uma oportunidade 

que se dá ao público de ver que somos todos iguais, que a deficiência não é (…) um 

entrave (…) (para o) trabalho, não é entrave para nada. A deficiência hoje em dia não é 

entrave para nada, nem no mercado de trabalho, nada, todos são capazes.  (…) 

E: quando entra em palco para contracenar com atores com deficiência o que sente? 

T7: (…) sinto-me privilegiada! Nem toda a gente vai. Porque apesar da deficiência eles 

são muito melhores e têm (…) têm muita força e (…) transmitem força. O que eu sinto é 

que eles estão-me a transmitir: se eles conseguem e podem eu também consigo! Eles são 

uma força! 

E: O público transmite algum tipo de sentimento a si? 

T7: (…) o público quando a gente entra em palco a gente está com receio, sente um 

sentimento de ansiedade (…) é uma ansiedade boa. Toda a gente, quando a gente entra 

no palco sente aqueles bichinhos na barriga, (…) acho que é uma ansiedade boa, pra 

mim é. 
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E: No final das atuações o que significa o aplauso do público? 

T7: (…) é um mimo ao nosso trabalho, (…) eu sinto carinho. O carinho, o mimo do 

trabalho que fizemos. (…) é um agrado! (…) (nós ficamos felizes) porque (…) 

(transmitimos) o que (…) (tinhamos) e o público… está-nos a agradecer. (…) quando 

estou no público, quando bato palmas é um carinho, gostei, é um agradecimento por a 

partilha que nos deram. É isso que (…) que sinto. 

E: Quando termina o espetáculo o que sente? 

T7: (…) Quando termina o espetáculo… sinto-me feliz! (Os) Aplausos (são) um 

agradecimento, é um sentimento de dever cumprido. Cumpri (ri-se) o que estava 

prevista fazer, pronto, correu bem… pronto. (…) um sentimento que conseguimos, um 

sentimento de que passámos a mensagem, um sentimento de bem estar. É isso que eu 

sinto, bem estar.  
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Apêndice 16 – Transcrição da participante 8 

E: qual é o teu género? 

T8: É feminino. 

E: Idade. 

T8: (…) 39. 

E: Há quanto tempo tás na companhia “Era uma vez teatro”. 

T8: Há 3 anos. 

E: O que (te) motivou a integrar uma companhia de teatro com atores com deficiência. 

T8: (…) nada me motivou, eu vim trabalhar para esta instituição e calhei ali naquele 

serviço. (…) e depois fui-me motivando dia a dia. 

E: Antes de entrar na companhia já tinhas alguma experiência na representação? 

T8: (…) Experiência zero. 

E: O que significa representar em específico nesta companhia. 

T8: (…) entreajuda, respeito (…) 

E: O que significa o teatro para ti (…) Enquanto atriz. 

T8: (…) não me considero nenhuma atriz, sou uma amadora… no meio deles (atores e 

atrizes com deficiência) (…) o respeito por eles e pela arte e pelo teatro. Mas que eu não 

me considero atriz, não me considero. (ri-se) Sou uma amadora no meio deles. (ri-se) 

E: Como surgiu o teatro na tua vida? 

T8: (…) vim trabalhar para a APPC, calhei no serviço do teatro, e aí (…) fui ficando. 

(…)  

E: Que sentidos ou significados atribuis ao teu trabalho que realizas como atriz (…) 

(contracenando) com atores (/atrizes) com deficiência. 

T8: (…) significa que aprendo todos os dias um bocadinho… com eles. 

E: O que o teatro trouxe à tua vida e que aspetos salientas do teu trabalho. 

T8: (…) Trouxe-me trabalho, porque se não fosse o teatro eu não tinha trabalho (ri-se) 

(…) e trouxe-me (…) o trabalhar em equipa, a interajuda, (…) até mesmo o amor pelo 

teatro porque eu nunca na minha vida pensaria ir ao teatro, por exemplo. (…) (saliento) 

a força de vontade deles (atores/atrizes com deficiência) e isso às vezes são eles que até 

nos puxam prá gente continuar com eles, porque às vezes apetece desistir porque isto é 

mesmo um projeto deles, (…) 

E: E quando entras em palco, o que sentes? 

T8: (…) que isto (espetáculo) corra bem, e claro uma pessoa tem sempre aquele receio 
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de que alguma coisa vá correr mal mas sinto… olha sinto o coração a bater (gargalhada) 

E: o público transmite algum tipo de sentimento. 

T8: (…) sentimento (…) de gratidão (…). E de obrigado. Olha mas no início era medo, 

sentia olha o que é que aquela gente toda vai-me ver aqui (…) 

E: No final das atuações o que significa o aplauso do público. 

T8: (…) Significa (…) dever cumprido. Acho que gostaram e que (…) foi bom não é? 

Eles também nos aplaudem mesmo que não seja bom não é? (ri-se) 

E: Quando termina o espetáculo o que sentes. 

T8: Lá está, dever cumprido. Foi feito e… parece que nos sai assim um peso fffff  
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Apêndice 17 – Transcrição do participante 9 

E: Qual é o teu género? 

T9: Homem 

E: A tua idade? 

T9: 45 

E: Tipo de deficiência. 

T9: Paralisia cerebral. 

E: Há quanto tempo estás na companhia “Era uma vez teatro”? 

T9: 25 anos. 

E: Como entraste na companhia? 

T9: Por convite da encenadora (…). 

E: Antes de entrares na companhia já tinhas alguma experiência em representação? 

T9: Já. Já tinha feito no liceu, tinha um grupo de teatro e (…) fiz parte do grupo de 

teatro. 

E: O que representa a companhia na tua vida. 

T9: A companhia, na minha vida, representa um meio de poder expressar as minhas 

ideias, de poder transmitir ao público a arte, o conhecimento, e um bocado de cultura.  

Fazendo teatro estou a pesquisar sempre… a aperfeiçoar-me naquilo que gosto, que é a 

arte de teatro… e eu gosto (de) arte em geral, de todo o tipo de arte. O teatro faz com 

que eu esteja sempre a aprender e sempre a lidar com a arte. 

E: Vês-te a trabalhar para outra companhia? 

T9: Não, neste momento não porque estou muito ligado a esta companhia… e já 

conheço ooo, o trabalho desta companhia e eu gosto de (…) (trabalhar nesta) 

companhia. 

E: O que é o teatro para ti? 

T9: O teatro para mim (…) é representar várias personagens e provoca-me um desafio 

muito grande (…) para ver se consigo representar bem. (…) entrar na personagem é um 

desafio muito grande para mim, que eu gosto. 

E: Antes de seres ator já gostavas de teatro? 

T9: Já. 

Consideras que o teu trabalho como ator é realmente reconhecido pelo público? 

T9: Sim. Há muitas pessoas que admiram o trabalho…, o esforço do trabalho e me dão 

os parabéns porque ficam admirados com o trabalho que eu faço… são pessoa (público) 
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que (…) não estão muita ligados às deficiências e realmente dizem que eu faço um 

trabalho muito bom. 

E: O que o teatro trouxe á tua vida?  

T9: O teatro, à minha vida, trouxe uma maneira de estar mais inserido no mundo da 

arte, estar mais ligado ao mundo da arte. 

E: Se não fosses ator imaginavas-te a fazer outra atividade? 

T9: Sim, sim. Desenho. Aliás, eu faço desenho e pintura (…) (no) computador e gosto 

muito de criar. 

E: Tendo em conta a tua deficiência consideras que o teu trabalho como ator é diferente? 

T9: Eu considero que é diferente porque nenhum trabalho de nenhum ator é igual e, 

claro, um trabalho como o nosso salta à vista e pode muitas vezes (…) ser muito mais 

desafiante para o público que está a ver. 

E: Quando entras em palco o que sentes? 

T9: Quando entro em palco foco-me principalmente na personagem que vou 

desenvolver (representar) em palco e tento fazer o meu melhor. 

E: O público transmite-te algum sentimento? Emoção, receio ou dor física? Ou outro? 

T9: O público transmite-me respeito e eu estou em cima de palco porque o público 

pagou um bilhete para estar lá, por isso tenho que ter todo o respeito pelo público e 

tenho que ser exigente comigo mesmo para dar o melhor espetáculo ao público que 

pagou o bilhete (…) para ir ver o espetáculo. (…) Um bocado de receio ao início, mas 

depois eu tenho que me focar em mim pra conseguir dar um bom espetáculo ao público. 

Focando-me em mim e naquilo que estou a fazer consigo desempenhar a minha função. 

E: No final da atuação o que significam os aplausos do público? 

T9: Que gostaram da atuação, do espetáculo. Significa (…) que está mais uma etapa 

finalizada. 

E: Quando termina o espetáculo o que sentes? 

T9: Uma alegria porque consegui desempenhar o espetáculo.  
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Apêndice 18 – Transcrição da participante 10 

Género : Masculino / Feminino / outro 

Idade : 43 

 Tipo de deficiência: paralisia cerebral / outra 

1-ENTRADA NA COMPANHIA DE TEATRO/RELAÇÃO COM A COMPANHIA 

• Há quanto tempo estás na companhia “Era Uma Vez Teatro“? 

- menos de 5 anos 

- de 5 a 10 anos 

- de 10 a 20 anos 

 - mais de 20 anos 

• Como entraste na companhia? 

- casting 

- convite por alguém da companhia 

 - convite por um técnico da APPC 

• Antes de entrares para a companhia já tinhas alguma experiência em representação? 

- sim 

 - não 

• Diz qual a importância da companhia na tua vida.  

Muito  

• Veste a trabalhar para outra companhia? 

- não 

 

2 -SENTIDOS QUE ATRIBUEM AO TEATRO 

• O teatro para ti é... 

Muito importante 

• Antes de seres atriz/actor já gostavas de teatro? 

- não 

• Até que ponto o teu trabalho como ator/atriz é reconhecido pelo público?  

Muito reconhecido  

•  O que o teatro trouxe à tua vida? 

- reconhecimento das tuas capacidades artísticas: 

Muito  

- faz-te sentir útil: 
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muito 

• Se não fosses actor/atriz imaginavas-te a fazer outra atividade? 

- não 

• Tendo em conta a tua deficiência, consideras o teu trabalho como ator/atriz… 

- 

- igual ao de outros atores/atrizes sem deficiência  

 

3- RELAÇÃO TEATRO/SENTIMENTOS E EMOÇÕES  

• Qual é o teu grau de satisfação quando entras em palco? 

muito satisfeito 

• O público transmite-te sentimentos? 

Muitos 

• Para ti, no final das atuações, os aplausos do público são… 

muito importantes 

• Quando termina o espetáculo sentes-te… 

muito satisfeito  
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Apêndice 19 – Transcrição da participante 11 

E: Qual é o seu género? 

T11: Feminino. 

E: A sua idade? 

T11: (…) Vinte e um anos (…) 

E: Há quanto tempo está na companhia? 

T11: Na companhia, estou desde outubro do ano passado (à menos de 1 ano). 

E: O que a motivou a entrar para a companhia com atores com deficiência? 

T11: (…) eu já trabalhava com pessoas com deficiência antes de entrar para a 

companhia e acho que pensei que fosse uma experiência nova que fosse gostar e estou a 

gostar. Independentemente de ainda não ter entrado em nenhuma peça de teatro. Estou 

mesmo nos inícios. 

E:  Antes de entrar para a companhia já teve alguma experiência em representação? 

T11: Não José. Fui lançada assim aos leões, nunca tinha estado em palco. 

E: O que significa o teatro, mais especificamente nesta companhia? 

T11: Para mim está a representar uma família. 

E: O que é o teatro para si enquanto atriz? 

T11: (…) É podermos ser aquilo que nós somos. (…) Sem que o resto do mundo se 

aperceba. (…) Podemos ser nós, mostrar (…) Os nossos maus momentos, sem que as 

outras pessoas se apercebam que isso é a realidade. Como é teatro… (…) Estamos a 

representar, as pessoas (não se apercebem) …  

E: Como surgiu o teatro na sua vida? 

T11: Foi um convite feito por (…) um colaborador da APPC. 

E: Que sentido atribuí a contracenar ao lado de atores com deficiência? 

T11: Sinto que é como se fosse com uma pessoa sem deficiência, que é exatamente 

igual. Ou, se calhar, até melhor, porque com pessoas com deficiência a gente aprende 

muita coisa. 

E: Que aspetos quer salientar no seu trabalho como atriz? 

T11: (…) É poder explorar as capacidades de cada um e aprender com cada um deles 

(atores e atrizes com deficiência). Aprendemos sempre coisas diferentes com eles 

(atores e atrizes com deficiência)(…) 

E: Quando entra em palco para contracenar com atores com deficiência (…) O que 

sente? 



135 

 

T11: (…) eu ainda não entrei em nenhuma peça de teatro, apenas estou a começar agora 

a integrar-me. (…) E, apenas participei em ensaios de peças de teatro, mas o que sinto é 

que eles são iguais a nós. É bom poder mostrar (…) a igualdade. (…) Que hoje em dia 

ainda há muito preconceito nas pessoas com deficiência que… Quem está de fora 

(pessoas que não lidaam diretamente com a deficiência) muitas vezes não sabe que eles 

são capazes (…) de fazer igual ou se calhar muito mais do que uma pessoa sem 

deficiência. 

E: A reação do público transmite algum sentimento? 

T11: (…) Sim. Apesar de não ter participado em nenhuma peça, mas já assisti e no final 

(…) penso que as pessoas valorizaram (…) o trabalho feito por eles, portanto ficam 

surpreendidas também. E isso mexeu de certa forma comigo porque sei que (…) 

existem pessoas que não têm esse preconceito. (…) Independentemente de haver 

algumas que tenham, também existem outras que não tenham (preconceito com pessoas 

com deficiência). 

E: O que significa o aplauso do público? 

T11: Reconhecimento do esforço que eles fazem todos os dias para poder chegar onde 

chegam. (…) É o reconhecimento do trabalho deles. 

E: Quando termina o espetáculo, o que sente? 

T11: Realizada. (…)  
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Apêndice 20 – Transcrição do participante 12 

Género : Masculino / Feminino / outro 

Idade : 36 

 Tipo de deficiência: paralisia cerebral / outra 

1-ENTRADA NA COMPANHIA DE TEATRO/RELAÇÃO COM A COMPANHIA 

• Há quanto tempo estás na companhia “Era Uma Vez Teatro“? 

- menos de 5 anos 

- de 5 a 10 anos 

- de 10 a 20 anos 

- mais de 20 anos 

• Como entraste na companhia? 

- casting 

- convite por alguém da companhia 

- convite por um técnico da APPC 

• Antes de entrares para a companhia já tinhas alguma experiência em representação? 

- sim 

- não 

• Diz qual a importância da companhia na tua vida.  

Pouco / Muito  

• Vês-te a trabalhar para outra companhia? 

- sim 

- não 

- talvez 

 

2 -SENTIDOS QUE ATRIBUEM AO TEATRO 

• O teatro para ti é... 

Pouco importante / Muito importante 

• Antes de seres atriz/ator já gostavas de teatro? 

- sim 

- não 

• Até que ponto o teu trabalho como ator/atriz é reconhecido pelo público?  

Pouco reconhecido / Muito reconhecido  
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•  O que o teatro trouxe à tua vida? 

- reconhecimento das tuas capacidades artísticas: 

Pouco / Muito  

- faz-te sentir útil: 

pouco / muito 

• Se não fosses ator/atriz imaginavas-te a fazer outra atividade? 

- sim 

- não 

- talvez 

Qual?  

A fazer o que faço agora – elemento da equipa técnica (som) 

• Tendo em conta a tua deficiência, consideras o teu trabalho como ator/atriz… 

- diferente de outros atores/atrizes sem deficiência  

- igual ao de outros atores/atrizes sem deficiência  

 

3- RELAÇÃO TEATRO/SENTIMENTOS E EMOÇÕES  

• Qual é o teu grau de satisfação quando entras em palco? 

pouco satisfeito / muito satisfeito 

• O público transmite-te sentimentos? 

nenhuns / poucos / muitos 

• Para ti, no final das atuações, os aplausos do público são… 

pouco importantes / muito importantes 

• Quando termina o espetáculo sentes-te… 

pouco satisfeito / muito satisfeito  
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Apêndice 21 – Transcrição da participante 13 

E: Qual é o teu género? 

T13: (…) feminino (…) 

E: A tua idade? 

T13: 52 anos. 

E: Há quanto tempo tás na companhia 

T13: Há 23 anos, fui a fundadora do grupo de teatro da APPC. 

E: O que te motivou a entrar para uma companhia com atores com deficiência? 

T13: Neste caso não me levou a entrar, levou-me a formar. Fui eu que formei o grupo. 

(…) simplesmente porque era uma área que eu gostava. (…) há 23 anos, em Portugal 

grupos com paralisia cerebral de teatro, não existiam (…), com (…) paralisia cerebral 

especificamente (…) foi um desafio. (…) foi um desafio, porque é virar as metodologias 

do teatro do avesso. E é tentar levar (provar) que toda a gente consegue fazer teatro, 

nem que ele seja adaptado e é o que eu digo, é virado de pernas pró ar mas toda a gente 

consegue fazer. Nomeadamente pessoas com dificuldades na linguagem, pessoas com 

dificuldades motoras, tudo é possível (…) desde que estejamos interessados em fazer 

algo, neste caso teatro. (…) 

E: Antes de criares o grupo já tinhas outras experiências na encenação? 

(…) 

T13: (…) Tinha, na área académica (…) O projeto final de curso (…) (foi) criar um 

espetáculo. E tinha uma breve experiência com espetáculos (…) para crianças (…) mas 

coisas muito simples, muito básicas. 

E: O que (…) significa encenar nesta companhia? 

(…) 

T13: (…) É uma companhia como outra qualquer, como eu poderia estar na associação 

recreativa aqui do bairro do Cerco do Porto. (…) Encenar neste grupo (…) (e) nesta 

companhia, para mim só faz sentido se eu não (…) pensar (e) não agir, (…) que tou a 

trabalhar com pessoas (…) com deficiência. Portanto, o que eu exigiria a um grupo ou 

outro grupo qualquer de trabalho exijo a este grupo. (…) eu parto do princípio que toda 

a gente é igual, (…) este grupo tem as suas especificidades… mas para mim seria muito 

mau se eu pensasse que estava a fazer alguma coisa especial de corrida mas não estou.  

Estou a fazer teatro (…) as encenações que eu faço (…) poderão ser mais demoradas, 

terem algumas especificidades, algumas adaptações mas recuso-me a dizer que trabalho 
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com um grupo diferente, (porque) não trabalho. (…) trabalho com um grupo que tem 

algumas especificidades. E que têm de ser adaptadas provavelmente mas provavelmente 

se eu estivesse a trabalhar com um grupo de jovens adolescentes se calhar também teria 

que adaptar as encenações. (…) teria outro tipo de trabalho mas seria igual o grau de 

exigência, o grau de empenhamento da minha parte quer da parte da equipa de trabalho. 

E: O que é o teatro enquanto encenadora? 

(…) 

T13: (…) Como encenadora, teatro é ponto teatro. 

(pausa prolongada) 

E: Como surgiu o teatro na tua vida? 

T13: (…) Eu fiz um curso de formação de animação cultural, não de animação sócio 

cultural, há 30 anos. (…) o curso de animação cultural é um curso que (se) dirige (a) 

atividades culturais  (…), portanto (…) é muito direcionado às artes culturais, mas sem 

nenhuma especificidade, ou seja, eu não fiz nenhuma formação durante o curso de 

animação cultural especificamente para teatro. Mas (…) tinha teatro, era uma das 

disciplinas, a qual eu gostava muito e a qual eu terei tido as melhores notas das 

disciplinas (…). Quando terminei o curso e vim estagiar aqui na APPC (Associação do 

Porto de Paralisia Cerebral), e iniciei a minha vida profissional, achei que (…) devia 

fazer (…) uma formação (…) mais especifica na área do teatro. E fiz uma formação 

com o teatro  Defille de França, que é (…) uma companhia de teatro mas tem um centro 

de formação para presidiários, e deu-me assim uma grande estaleca (experiência), que 

ainda alimentou mais o meu gosto, fazer essa formação especificamente, estagiar em 

França, estagiar num contexto social diferente, tornou-me mais ambiciosa e mais 

direcionada para esta área. Porque eu como animadora cultural não tenho que 

nomeadamente e concretamente de fazer teatro, posso fazer outras coisas, mihares de 

coisas, posso trabalhar em cenografia, posso trabalhar em expressões, em literatura, (…) 

em expressão plástica, que nós aprendemos um bocadinho de cada coisa. (…) sempre 

gostei de teatro, sempre foi uma coisa que me (…) chamou a atenção, que me levou a 

ter uma paixão, e eu tive necessidade em (…) (especializar). E depois a experiência que 

tive quando fui fazer a especialidade entre aspas ainda aguçou mais o gosto. 

E: (…) quais são os sentidos que atribuis ao teu trabalho. 

(…) 

T13: Empenho, dedicação, profissionalismo. 
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E: O que o teatro trouxe à tua vida? 

(…) 

T13: Trabalho. (…) trouxe como a todas as outras pessoas outras coisas. Mas o 

fundamental foi trabalho, foi uma profissão (…). 

E: Quais são os aspetos que queres salientar do teu trabalho com pessoas com 

deficiência? 

(…) 

T13. (…) primeiro, trabalho com um grupo… de pessoas… que têm algumas 

especificidades. Trabalho com eles como trabalharia com outro grupo qualquer. Com o 

mesmo grau de exigência, com o mesmo respeito pelo trabalho deles próprios, deles 

enquanto atores, (…) e (…) se calhar terei que ter um bocadinho mais de paciência, 

fazer (…) um esforço para quebrar as barreiras físicas, que existem muitas, quer nos 

espaços físicos de teatros, (…) quer nos acessos aos palcos, aos camarins, isso torna-se 

um bocadinho mais difícil (…), e depois quebrar as barreiras atitudinais. (…) quebrar as 

barreiras atitudinais é por exemplo chegar a uma sala para ensaiar e (as pessoas) 

dizerem-me assim “os meninos não podem entrar para os camarins, tem de ser pela sala 

ao lado”. Pronto, eu ao inicio ficava um bocado zangada com isto, com este tipo de 

comentários porque achava que as pessoas tinham que por elas  mudar essas barreiras 

(esses discursos) que são barreiras atitudinais, são bem mais difíceis de quebrar do que 

as barreiras físicas, as barreiras físicas com um bocadinho de barulho, com um 

bocadinho de contestação (…) vamos conseguir combate-las, as atitudinais são muito 

mais difíceis porque elas são de origem cultural. Culturalmente as pessoas têm isto (esta 

perceção). Os meninos… (…)  o grande objetivo do Era uma vez é fazer arte. E arte 

dramática. Mas (também) é (…) combater e alterar de uma forma indireta as barreiras 

atitudinais. (…) quando à muitos anos, eu ficava zangada, quando não conseguia que 

alguém percebesse o meu trabalho e se dirigisse às pessoas com quem eu estou a 

trabalhar, que não são meninos quando são pessoas de 50 anos, não são meninos porque 

utilizam uma cadeira de rodas, são pessoas, são artistas, se bem que amadores, (…) que 

merecem todos o respeito como qualquer outro elemento de qualquer grupo (de outra 

companhia). (…) (atualmente a) minha estratégia (…) é levar pelo sarcasmo e rir-me. 

Por exemplo se me disserem “Ai os meninos não podem entrar” eu digo “Os meninos? 

Meninos já não tenho, os meus filhos já são adultos… não me acompanham…” “Não, 

eu estou a falar dos meninos, olhe aqueles meninos que a senhora trouxe”. Eu olho para 
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trás e digo “Meninos? Não vejo meninos nenhuns, é gente adulta”(…). (…) Há quem 

diga que nós fazemos espetáculos para por as pessoas a chorar, não, nós pomos pessoas 

a pensar. Se o pensar leva as pessoas às lágrimas isso é muito bom, conseguimos o 

nosso objetivo. Mas essencialmente o nosso trabalho é de sensibilização e de mudança 

(consciencialização) (…) da (…) eliminação das barreiras. (…) há quem diga que (…) 

os grupos de teatro na área da deficiência” (evoluíram ao nível de consciencialização da 

sociedade) (…) é mentira, não evoluímos nada. (…) há uma vantagem que eu tenho, 

que é ter liberdade artística. No dia que eu deixar de ter liberdade artística, passarei só a 

ser animadora cultural. (..) porque a liberdade é muito, muito importante neste grupo, 

não só a minha mas a de cada elemento, de cada ator, de cada técnico, de cada pessoa, 

que faz parte da companhia. 

E: Quando crias um espetáculo o que sentes? 

T13: (…) No final é o nascimento de um filho (…) (está pronto para) andar? E venha o 

próximo. Também depende do espetáculo, também depende da carga do espetáculo, do 

texto, do tipo de mensagem (…). Ou seja, (…) fazer qualquer projeto é fazer nascer e 

depois é fazer acontecer. É isso que acontece com os espetáculos. É fazer acontecer e 

caminhar. 

 E: A reação do público provoca-te algum sentimento? 

T13: (…) Claro que sim. Seria muito falsa se dissesse que não cria, às vezes tristeza, 

algumas vezes alegria, outras vezes ansiedade, (…) cria-me uma série de sentimentos 

(…). (…) porque o púbico tem formas diferentes de reagir e ainda bem. (…) a 

mensagem às vezes chega direita (objetiva) outras chega em via travessa (subjetiva), ou 

a interpretação não era aquela que eu gostaria que eles tivessem, e isso provoca-me 

ansiedade e stress porque não consegui fazer chegar a mensagem enquanto encenadora. 

mas a arte é mesmo isto, é cada um olhar com os seus olhos e compreende-la com os 

seus próprios sentimentos, (…) com o seu próprio ser. Portanto é isto que me traz 

enquanto encenadora. 

E: O que significa o aplauso do público? 

(…) 

T13: (…) Se eu sentir que aqueles aplausos foram porque estiveram a ver um espetáculo 

de pessoas com deficiência, traz-me muita tristeza. (…) se eu sinto que os aplausos são 

verdadeiros e são aplausos pela qualidade artística, traz-me muita alegria. Agora, (…) 

(há) muitos aplausos e eu consigo, ao fim destes anos, perceber se as pessoas estão a 
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aplaudir pela qualidade artística do espetáculo, ou se estão a aplaudir porque viram, 

como algumas pessoas dizem, “coitadinhos, eles fazem um esforço muito grande”… 

Não fazem um esforço muito grande, eles fazem um esforço igual a qualquer ator.  não 

são super-heróis, eu não trabalho com super-heróis. Trabalho com pessoas. (…) E trás 

tristeza (…) quando eu percebo que esses aplausos (são (…) por essa razão, traz-me 

tristeza e traz-me frustração, é sinal que eu não consegui chegar onde queria. 

E: Quando termina o espetáculo, o que sentes? 

(…) 

T13: Perda, baixa de adrenalina (…) e às vezes… angústia. Com o stress, a adrenalina 

atinge o pico antes, e depois baixa tudo. Parece que (passou num) fragmento de um 

segundo. Mas isso acho que acontece (…) a qualquer artista.  



143 

 

Apêndice 22 – Transcrição da participante 14 

(…) 

E: Qual é o teu género? (…) 

(…) 

T14: (…) Feminino. (…) 

E: A tua idade? 

T14: 32. 

E: Há quanto tempo tás na companhia? 

T14: (…) 11 anos (…). 

E: O que te motivou a entrar na companhia? 

(…) 

T14: (…) não entrei na companhia por vontade minha, na altura, foi a (…) (encenadora) 

que (…) pediu-me a ver se eu entrava na companhia. Na altura reagi assim um 

bocado… a medo, que eu não tinha experiência nenhuma (…) em teatro. (…) fui 

ficando e motivando ao longo do tempo (…) do trabalho com os clientes, do trabalho 

com a (…) (encenadora), de formações também que tive (…) De experiências, de 

projetos (…). 

E: Antes de entrares para a companhia (…) já tinhas alguma experiência? 

(…) 

T14: (…) (tive) uma única experiência em (…) teatro de rua e em tempo de escola (…) 

E: O que significa representar nesta companhia? 

T14: (…) significa tanto representar aqui como noutra companhia qualquer (…) as 

pessoas por fora (que não estão familiarizadas com a companhia) acabam por ver se 

calhar a companhia do Era uma vez um bocadinho como uma companhia especial e 

inclusiva (…). Eu neste momento não vejo por aí (…), eu faço teatro com eles (pessoas 

com deficiência) (…) Trabalho com pessoas. Para mim representar é trabalhar com eles 

o dia-a-dia (…)? E é trabalharmos como um todo para um fim comum. (…) 

E: O que é o teatro enquanto atriz? 

(…) 

T14: (…) nenhum dia é igual ao outro. Na vida (…) (real) é um bocado assim (…). E 

(…) cada dia (…) se apresenta com mais desafios, mais motivações (…), novos 

projetos, novas parcerias, novos membros (…) Experiências diferentes, (…) isso para 

mim é o teatro. 
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E: Como surgiu o teatro na tua vida? 

(…) 

T14: (…) Tive realmente aquela primeira experiência (…) muito vaga na escola e 

depois começou (mais a sério) na APPC. (…). Entrou-me assim de rajada, assim pela 

janela adentro, de repente, sem eu contar, (…) e na altura foi-me proposto assim “Olhe, 

vai entrar”. E eu pronto (ri-se). 

E: Quais são os significados (…) que atribuis ao teu trabalho enquanto atriz (…) a 

contracenar com pessoas com deficiência? 

(…) 

T14: Sinto-me basicamente igual a eles (…) (ri-se). Porque eles são os meus colegas de 

trabalho, a verdade é essa, (…) os atores de teatro, (…), os clientes do Era uma vez 

(atores/atrizes com deficiência), não são (só) o meu instrumento de trabalho (…), 

quando estamos em palco (…) eu sou tão importante como o outro que está ao meu 

lado, como o outro que está lá atrás. Como o outro que está no público, se tiver de estar. 

(…) Somos todos uma companhia, somos todos iguais na companhia. Eu sou tão atriz 

como eles (atores/atrizes com deficiência), como eles são como eu. (…) em palco não 

são os meus instrumentos de trabalho, são os meus colegas de trabalho. 

E: O que o teatro trouxe (…) à tua vida? 

T14: (…) trouxe-me muito tempo ocupado, muitas horas sem dormir. (ri-se) (…) é o 

outro lado que ninguém conhece. (…) Porque a maioria das pessoa pensa “ai o teatro 

trouxe à minha vida conhecimento, trouxe à minha vida, entre aspas, aplausos”. (…) 

mas há o outro lado também (…) além (…) de satisfação (…) , que (…) tenho em fazê-

lo e gosto; também traz o outro lado: as tais muitas horas sem dormir, o muito trabalho, 

as muitas dores (…) e o muito esforço que nós às vezes fazemos e que as pessoas não 

têm noção. Que se já numa companhia (com atores/atrizes sem deficiência) existe, no 

Era uma vez existe muito mais (…), porque há todo um trabalho que as pessoas não 

vêm. Quem está na frente (público) não vê todo o trabalho que se desenrola atrás 

(trabalho anterior) (…) 

E: Tens algum aspeto que queiras salientar no teu trabalho?  

(…) 

T14: (…) eu acho que por exemplo, a união que há entre toda a companhia é logo um 

grande aspeto. Nós devemos salientar porque realmente há essa união. (…) E quando 

estamos um, tamos todos, e tamos todos para o mesmo. (…) é muito isso que também 
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defina o Era uma vez, é esta união, é esta ligação que há entre todos os membros e que 

no palco estamos lá e estamos lá (para fazer o espetáculo para o público) (…). E com 

(…) um grande resto de dia pa trás, ou seja, o espetáculo começa à noite (…) (mas o 

nosso trabalho começa antes). O espetáculo começa com toda a construção do dia (…) 

desde a manhã ou desde o início da tarde, até ao fim do espetáculo e pr´além (…) (dele). 

E aí (preparação do espetáculo) tamos todos (…) Todos trabalhamos pró mesmo. 

E: Quando entras em palco (…) para contracenar com pessoas com deficiência (…) o 

que sentes? 

T14: (…) no palco eu estou a contracenar com os meus colegas.(…) não há essa questão 

do “ah tu tens deficiência vou-te tratar diferente” de (…) pessoas sem deficiência na 

companhia (…) não vejo essa diferença. Era como eu te tava a dizer, em palco somos 

todos a companhia (…) 

E: E o público transmite-te (…) algum tipo de sentimento? 

(…) 

T14: (…) eu pouco vejo o público. (ri-se) Eu quando estou (ri-se) em palco, (…) não 

consigo sequer ver (…) as pessoas, é muito raro. Até porque por exemplo se eu tiver em 

palco e se me focar em alguém normalmente a minha concentração vai por água abaixo. 

Portanto eu tento focar-me o mais nas luzes possível e não ver nada cá pra baixo 

(plateia). (…) o único feedback que eu depois tenho é o fim (final das atuações) (…) É a 

parte dos aplausos, na parte dos aplausos eu consigo realmente olhar na cara das 

pessoas, de algumas pessoas (…) que focamos mais (foco mais), e ver que realmente há 

ali alguma coisa (…) E depois o feedback que também tenho das pessoas que vêm falar 

connosco (…) nós temos é um público muito fiel que é um senão porque claro que era 

muito melhor termos um público diferente (…) Porque o nosso público já fiel, nós já 

sabemos o que é que as pessoas vão esperar (…) Há partida nós já estamos um bocado 

entre aspas (fez um gesto a expressar aspas com as mãos) preparados porque elas vão 

gostar (…) daí realmente se calhar a necessidade de também termos púbicos novos, 

outros públicos (…) 

(…) 

E: O que significa o aplauso do público? 

(…) 

T14: significa o ffffff, conseguimos, fizemos, tá feito. Chegámos ao fim de um 

processo. (…) quando nós vamos a alguns espétaculos, seja onde for, seja teatro ou seja 
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o que for, toda a gente sente naquele impulso de bater palmas (ouve-se a entrevistada a 

bater palmas) no fim (…) eu prefiro pensar que o aplauso do público não é nada em 

específico, (…) prefiro dar um significado do aplauso para mim que é esse mesmo, (…) 

chegamos ao fim de um processo (…) está feito. (…) do que pensar no qué que o 

público transmite com o aplauso. Porque podes seguir aquele impulso de “Ai toda a 

gente tá a bater palmas, vamos bater também” (ouve-se a entrevistada a bater palmas) 

(…) Por isso prefiro dizer o meu significado do aplauso o que é que eu acho que o 

público sente ao aplaudir (…) 

E: Quando termina o espetáculo o que sentes? 

T14: (…) tenho muito pouco tempo pa sentir. (…) Porquê? Porque é realmente aquele 

tempinho do aplauso (ouve-se a entrevistada a bater palmas e a responder num tom de 

voz animado), os agradecimentos e bora lá que temos agora outra fase (ainda temos 

muito trabalho). (…) Se calhar sinto muito mais durante todo o espetáculo, quando 

estou em cima do palco (…) É aplausos, agradecimentos e bora lá que agora vamos 

começar a desmontar, a vestir toda a gente(…) Aquelas preocupações (…) que se calhar 

numa tal companhia normal (fez um gesto a expressar aspas com as mãos) (…) lá o que 

isso seja, se calhar não têm porque têm muito espaço pra tudo, ou seja, cada um vai para 

o seu camarim, cada um se veste, cada um trata de si e cada um vai à sua vida. (…) E 

depois não se preocupam por exemplo com os adereços de cena, com a luz, com o som, 

não se preocupam com nada disso (…) E nós acabamos por ter todo esse processo no 

final. O público vai embora e logo a seguir entra a fase final do dia (…) 
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