
Anexo 

  



Guião de Entrevistas 

 

Dados sócio-biográficos 

Nome, género, idade, profissão/ ocupação 

 

Percurso de vida e contexto de participação no projecto 

Como chegaste à Encontrar+se?  

Há quanto tempo?  

Porquê? 

Sobre a doença: qual o historial? Como é que a doença tem afectado a vida pessoal, familiar e 

profissional?  

Em que me medida é que as percepções sociais sobre a doença te afectam?  

Em que medida afectam a família/ núcleo próximo? 

 

Teatro (dados gerais) 

Como tiveste conhecimento do projecto irRomper? 

O que te levou a participar/ interessares-te sobre a iniciativa? Qual a tua motivação para 

participar? 

Já tinhas feito teatro antes? Em que contextos? 

O que era para ti o teatro? 

Já conhecias as pessoas que estavam no grupo? Como foram as primeiras impressões? 

 

Sobre a experiência individual e colectiva do processo 

Quais eram as expectativas quando o projecto começou? 

Como se construiu a tua personagem, e o que é que ela representa? 

E as dos outros? Que interpretação fazes das outras personagens? 

Como foi a construção colectiva do guião/ dramaturgia? 

Como foi ouvir as experiências das outras pessoas? 

Qual foi a principal dificuldade pessoal durante o processo? Como foi ultrapassada? 

Quais foram os principais desafios para o grupo durante o processo, e como foram 

ultrapassados? 

 

Sobre a apresentação ao público 

O processo acaba por ser um ambiente protegido, como foi encarar a perspectiva de levar a 

peça a apresentação pública? 

Como é que vês a percepção do público, do espectáculo? 

Que tipo de emoções é que a peça gera? Que reacções esperavas, e quais foram as 

surpresas? 

Como é comunicar a tua personagem a um público? Como se lida com a perspectiva da 

exposição? 

Que mensagem era importante passar com a sua personagem? E os outros? 

 

Impacto 

Que impacto é que esta experiência teve na tua vida? 

Como é que afectou as relações pessoais/ com o colectivo? 

Como é que afectou a visão de ti próprio/a? 

Como é que afectou a percepção da doença? Sentes que houve alguma mudança na forma 

como a encaras? E na forma como o público a encara? 

Houve algum momento mais marcante, que te tenha afectado particularmente? 

Qual a principal mais-valia deste tipo de iniciativas? 

 


