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RESUMO 

Resultante da observação de aulas durante o período de estágio, assim como da prática 

docente em anos anteriores, o presente trabalho de investigação debruça-se sobre o texto 

dramático, mais especificamente sobre o modo como este vem sendo trabalhado a nível do ensino-

aprendizagem, no ensino básico e no secundário. 

Num primeiro momento do estudo, foi possível constatar que a análise do texto dramático 

apresenta ainda vestígios de uma abordagem tradicional, ou seja, na maior parte das vezes 

concentra-se na análise da estrutura externa e interna do texto, na classificação e caracterização 

das personagens, na identificação do espaço e do tempo e nas intenções do autor ao escrever a  

obra. Deste modo, verifica-se que a abordagem que ainda hoje se realiza deste género textual é, 

sobretudo, uma análise literária. 

Consequentemente, o actual estudo pretende suscitar uma reflexão sobre a possibilidade de 

uma nova pedagogia no ensino do texto dramático, assim como sugerir actividades e estratégias 

pedagógico-didácticas que poderão desenvolver nos alunos uma nova disponibilidade face ao 

estudo deste género textual.  

As sugestões que se apresentam, e que ambicionam um novo método de abordagem do 

texto dramático, partem da observação de um conjunto de especificidades características deste 

género e que devem ser tidas em conta no momento do seu estudo em sala de aula. É a partir do 

questionamento dessas particularidades que se desenvolve o presente trabalho de investigação 

estruturado em quatro capítulos antecedidos de uma introdução na qual se anuncia e justifica o 

tema do estudo, se apresentam os objectivos, a metodologia seguida e o plano geral do trabalho. 

No primeiro capítulo, efectua-se uma análise dos Programas de Ensino, dos Currículos 

Nacionais e do Quadro Europeu Comum de Referência para as línguas. Com esta análise pretende-

se concluir acerca da importância dada ao texto dramático nos referidos documentos, analisando 

para tal a frequência com que surge como unidade de estudo, a existência, ou não, de propostas 

metodológicas e, se existem, qual a sua pertinência como bases de trabalho passíveis de serem 

utilizadas pelos docentes na planificação das suas aulas. 

Após a análise dos documentos mencionados, o enquadramento teórico surge como um 

momento de apresentação e de contextualização das relações entre texto dramático e teatro, a 

partir da análise de alguns elementos de história e de estética teatral. Deste modo, é feita 
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referência a momentos em que texto dramático e teatro coexistem sem que haja uma preocupação 

evidente em considerá-los separadamente, a momentos em que os autores de textos dramáticos 

insistem na autonomia do texto em relação à representação, e, finalmente, a situações em q ue o 

teatro é defendido enquanto arte autónoma relativamente à literatura.  

No enquadramento teórico apresentam-se, ainda, as particularidades do texto dramático 

que fazem deste um texto concebido para um fim específico – a representação – sugerem-se 

algumas das múltiplas actividades que podem ser realizadas a partir das especificidades deste 

género; por fim, faz-se referência à formação do professor relativamente a questões do domínio do 

teatro, bem como à importância da relação entre a escola e o meio teatral, para um trabalho eficaz 

sobre o texto dramático na sala de aula. 

No segundo capítulo, realiza-se a contextualização da escola onde foi realizado o estágio e 

caracterizam-se as turmas de estudo. Seguidamente apresenta-se a Área-problema através de uma 

reflexão sobre o modo como se procede à análise do texto dramático em contexto escolar, as 

possíveis causas que levarão a esse método de abordagem e, mais concretamente, a 

disponibilidade em relação à leitura do texto dramático e ao teatro revelada pelos alunos das 

turmas nas quais se aplicou o estudo. 

 No terceiro capítulo apresentam-se e analisam-se as actividades realizadas nas turmas de 

estudo, bem como a actividade paralela, efectuada em contexto extra-aulas, e em relação à qual se 

apresenta uma reflexão sobre a sua importância e se problematizam os seus resultados; o último 

capítulo é dedicado às conclusões e às recomendações emergentes deste estudo.  

Com o presente relatório pretende-se demonstrar que é possível uma abordagem diferente 

do texto dramático, em contexto de sala de aula, desde que se oriente o seu estudo no sentido de 

evidenciar a especificidade deste género, ou seja, a estreita ligação entre texto e representação, 

pressupondo os evidentes vasos comunicantes entre duas artes: a literatura e o teatro. 
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LE RÉSUMÉ 

Étant le résultat de l‟observation faite des cours auxquels nous avons assisté durant le 

stage, ainsi que de l‟activité d‟enseignante développée des années auparavant, l‟actuel travail de 

recherche porte sur le texte dramatique et plus spécifiquement sur la manière dont celui-ci 

intervient, habituellement, dans le contexte de l‟enseignement/apprentissage, au niveau des 

collèges et des lycées. 

Au cours d‟un premier abordage il nous a été possible de constater que l‟étude du texte 

dramatique suit encore, souvent, une ligne traditionnelle. Dans la majorité des cas, elle est centrée 

sur l‟analyse de la structure externe et interne du texte, la classification et la caractérisation des 

personnages, l‟identification de l‟espace et du temps et sur l‟intention de l‟auteur. De cette 

manière, l‟analyse portée sur le genre en cause présente, encore aujourd‟hui, un caractère, 

essentiellement, littéraire. 

Par conséquent, la présente étude suscite la réflexion sur l‟éventuelle introduction d‟une 

nouvelle pédagogie du texte dramatique et avance des suggestions d‟activités pédagogiques et 

didactiques, qui pourront développer, chez les apprenants, une nouvelle motivation face à l‟étude 

de ce genre littéraire. 

Les suggestions présentées, qui visent introduire une nouvelle méthodologie au niveau de 

l‟étude du texte dramatique, ont comme point de départ l‟observation d‟un ensemble de 

spécificités propres au genre en cause, qui doivent être prises en compte lors de son étude en 

cours. C‟est en questionnant ces particularités que nous développons la réflexion qui nous occupe, 

composé de quatre chapitres, précédés d‟une introduction dans laquelle nous annonçons et 

justifions le thème choisi, nous y présentons également les objectifs de notre travail, la 

méthodologie suivie et le plan adopté. 

Dans le premier chapitre, nous proposons une analyse des Programmes Nationaux pour 

l‟enseignement et de ceux que le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues inclut. 

Cet abordage a, comme objectif, de mesurer l‟importance accordée au texte dramatique dans les 

documents en cause. L‟étude s‟est basée sur la fréquence avec laquelle le thème surgit, sur 

l‟existence, ou pas, de propositions méthodologiques et, lorsqu‟elles existent, sur la pertinence des 

propositions faites, entant que base de travail pour la réalisation d‟activités pratiques en cours.  
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Suite à l‟analyse des documents indiqués, l‟encadrement théorique surgit comme un 

moment qui vise présenter les rapports maintenus entre le texte dramatique et le théâtre, à partir de 

l‟analyse de quelques éléments appartenant aux domaines de l‟histoire et de l‟esthétique théâtrale. 

De cette manière, nous faisons référence au temps où le texte dramatique et le théâtre coexistaient, 

sans qu‟il y eût une préoccupation, évidente, dans le sens de les considérer séparément ; à des 

moments où les auteurs des textes dramatiques soutenaient l‟autonomie du texte par rapport à la 

représentation et, finalement, à des situations où le théâtre était envisagé entant qu‟art autonome, 

relativement à la littérature. 

L‟encadrement théorique présente, encore, les particularités du texte dramatique qui le 

destinent à une fin spécifique – la représentation – il permet de présenter des suggestions 

d‟activités qui peuvent être réalisées en partant des spécificités du genre en cause. Finalement, 

surgit une référence à la formation des enseignants, dans le domaine spécifique du théâtre, ainsi 

qu‟à l‟importance qu‟assume la relation entre l‟école et le milieu théâtral, dans la perspective d‟un 

travail efficace sur le texte dramatique en contexte de cours.  

Dans le deuxième chapitre, nous présentons le contexte scolaire dans lequel notre stage eut 

lieu et nous caractérisons les classes qui furent l‟objet de notre étude. Par la suite, nous présento ns 

la problématique, en menant une réflexion sur la manière dont il est convenu de procéder à 

l‟analyse d‟un texte dramatique en contexte scolaire, sur les possibles causes d‟un tel abordage et, 

plus concrètement, sur la disponibilité des apprenants avec lesquels nous avons travaillé, face à la 

lecture du texte dramatique et face au théâtre. 

Dans le troisième chapitre nous présentons et nous analysons les activités réalisées en 

cours avec les classes que nous avons accompagnées, ainsi que l‟activité parallè le, effectuée en 

dehors des cours, par rapport à laquelle nous présentons une réflexion sur son importance et sur les 

résultats obtenus. Le dernier chapitre est consacré aux conclusions et aux recommandations 

découlant de l‟étude développée. 

Le compte-rendu qui suit vise démontrer qu‟il est possible de réaliser un abordage du texte 

dramatique, en contexte de cours, différent de ceux habituellement pratiqués, à partir du moment 

où l‟étude met en évidence la spécificité du genre en cause et souligne les liens  qui unissent le 

texte et la représentation, rétablissant les liens qui existent entre les deux arts que sont : la 

littérature et le théâtre. 
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« L’œuvre dramatique est une énigme que le théâtre doit résoudre. » 

Antoine Vitez, L’Art du théâtre 

 

INTRODUÇÃO 

O presente estudo foi realizado no âmbito do estágio do curso de Mestrado em Ensino do 

Português no 3º Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário e Língua Estrangeira (Francês) no 

Ensino Básico e Secundário. 

O estágio teve lugar na Escola Secundária Eça de Queirós, doravante designada ESEQ, que 

se situa na cidade da Póvoa de Varzim, município pertencente ao concelho do Porto. Como o 

próprio nome do curso indica, tratou-se de um estágio bidisciplinar, composto pelas disciplinas de 

Língua Portuguesa e de Língua Francesa, em dois ciclos de estudos, o 3º ciclo do Ensino Básico e 

o Ensino Secundário.  

O tema do presente relatório, “O texto dramático em contexto de sala de aula – proposta 

para uma nova abordagem”, surge da observação de aulas decorridas no primeiro período de 

estágio na ESEQ, assim como da anterior prática docente.1 O mote para o estudo que agora se 

apresenta resulta da interpretação, a nosso ver redutora, que continua a ser realizada do texto 

dramático. Neste sentido, pretende-se que o presente estudo seja um contributo para uma reflexão 

mais profunda sobre a abordagem do texto dramático, e que possa, eventualmente, conduzir a 

outra disponibilidade, sobretudo por parte dos docentes, na análise deste género textual.  

No entanto, este estudo não se limita ao questionamento da actual metodologia de análise 

do texto dramático. Apresenta, também, uma proposta para uma possível abordagem do texto 

dramático, bem como actividades realizadas com alunos do 9º e 11º anos, de Português e de 

Francês, respectivamente, e que tiveram por base um trabalho de consciencialização dos discentes 

sobre as potencialidades deste género textual. Assim sendo, as estratégias adoptadas pretenderam 

dotar os alunos de ferramentas que lhes permitissem uma disponibilidade diferente aquando da 

abordagem do texto dramático. 

Para se proceder à elaboração das actividades e estratégias, foi necessário, para além de 

estabelecer os objectivos do estudo, seleccionar as turmas e anos de escolaridade nos quais estas 
                                                             
1
 A prática docente mencionada refere-se a um total de cerca de cinco anos de actividade docente (entre 1996 e 2006) nas 

disciplinas de Português e de Francês, no 3º ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário. 
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se aplicariam. Seguidamente, e com base na selecção das turmas e anos, procedeu-se à recolha e 

tratamento das informações sobre os conhecimentos que os alunos possuíam sobre o texto 

dramático. 

No que concerne o enquadramento teórico do tema, tornou-se importante conhecer as 

orientações de estudo sobre o texto dramático que constam dos Programas de Português e de 

Francês do ensino Básico e do Secundário, dos Currículos Nacionais e do Quadro Europeu 

Comum de Referência para as línguas, doravante designado por QECR. As prescrições expressas 

por estes documentos poderiam ser pontos de referência para os docentes na análise do texto 

dramático, mas, como se poderá verificar, quando existem referências, estas nem sempre são 

precisas e, por vezes, primam por alguma incoerência. 

 

1. Tema e justificação do estudo. 

O tema do Relatório Final de Mestrado é “O Texto Dramático em Contexto de Sala de 

Aula – proposta para uma nova abordagem”.  

Tanto durante o estágio como nos anos de prática docente anteriores, verificou-se que os 

alunos tomavam conhecimento do facto de o texto dramático se tratar de um texto com vista à 

representação, mas muitos deles nunca tinham estado sequer perto de um palco ou de um teatro, 

outros nunca tinham assistido a uma peça de teatro e, pior, a maioria dizia não gostar de teatro, 

transportando esse desagrado para o estudo do texto dramático em contexto escolar. Constatou-se, 

ainda, que os textos dramáticos, que faziam parte dos Projectos Curriculares, eram trabalhados 

valorizando-se os diferentes conteúdos, limitando, deste modo, a sua análise à caracterização das 

personagens, do tempo, do espaço, ao desenrolar dos acontecimentos, à identificação do tema e/ou 

assunto e ao seu estudo gramatical através de exercícios de funcionamento da língua.  

Nenhum dos procedimentos enunciados estará errado, no entanto, estamos perante um 

texto cujas características específicas são evidentes logo na observação da sua estrutura externa. 

Se nos deparamos com um texto com características particulares, não será evidente que nos 

questionemos sobre elas? Será que um texto com certas peculiaridades deve ser trabalhado 

seguindo os mesmos parâmetros, as mesmas propostas de análise de outro género textual? Foram 

estas e outras questões que nos surgiram nos momentos de observação e de análise de textos 
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dramáticos e para as quais, após alguma leitura prévia sobre o assunto2, nos dispusemos a 

encontrar respostas, respostas essas que se apresentam sob a forma de proposta de estudo deste 

género textual, e surgem no âmbito do presente relatório de mestrado.  

 

2. Objectivos do estudo 

O presente estudo tem como objectivos promover uma reflexão sobre uma nova pedagogia 

no ensino do texto dramático e sugerir actividades para abordar o texto dramático em contexto de 

sala de aula. 

Com este estudo não se pretendeu abordar a história do texto dramático, ou encenar um 

espectáculo de teatro, mas sim criar nos alunos outra disponibilidade para a abordagem deste 

género textual.  

As unidades lectivas levadas a cabo nas turmas do 9º ano de Português e 11º de Francês 

tiveram como propósito dotar os alunos de ferramentas e estratégias que l hes permitissem 

interagir, relacionar-se com o texto dramático sem reticências, de uma forma espontânea, 

possibilitada pelos conhecimentos adquiridos, e sobretudo, levar os discentes a reconhecer as 

potencialidades deste género textual, traduzidas nas inúmeras estratégias alternativas que este nos 

permite pôr em prática. 

Deste modo, a proposta pedagógica de abordagem do texto dramático caracteriza-se pela 

apresentação aos alunos de uma prática diferente de aproximação ao texto, que passa não só pela 

utilização diversificada de materiais didácticos, mas também pela mudança de práticas, de 

procedimentos e de objectivos.  

Com as unidades leccionadas sobre o texto dramático, pretendeu-se, concretamente, que os 

alunos se consciencializassem de que toda a leitura do texto dramático pressupõe a percepção de 

uma dualidade complementar: o texto escrito e o espectáculo. É imprescindível que os alunos 

reconheçam no texto dramático a sua vertente teatral, “caso contrário, ele exercerá somente uma 

função literária”3, por outro lado, é essencial que não caiam no extremo oposto, ou seja, 

considerá-lo como um texto feito exclusivamente para ser representado. Ler um texto dramático é 

                                                             
2 A obra, cuja leitura se revelou indispensável no início do presente estudo, foi Introduction à L’analyse du Théâtre de 
Jean-Pierre Ryngaert. 
3 Rosemari B. Calzavara, Encenar e Ensinar – O Texto Dramático na Escola, p. 150 
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também tornarmo-nos criadores de um “espectáculo mental”. O drama não ganha vida somente 

quando representado em palco, ele existe a partir do momento em que é escrito; muitos autores 

têm obras que nunca foram representadas e nem por isso deixam de ser grandes obras, 

representadas nas nossas mentes sempre que as lemos; como afirma Ryngaert na sua obra 

Introduction à l’analyse du Théâtre: 

“ (…), étant entendu qu’elle [la lecture du texte dramatique] ne s’accomplit pas 

indépendamment de la construction d’une scène imaginaire et de l’activation de processus 

mentaux comme dans n’importe quelle pratique de lecture…”4 

Em suma, o texto dramático pode ser lido como texto literário, mas muito fica a ganhar se 

for analisado “tendo em conta as suas potencialidades de transposição para o palco onde os 

actores encarnam as personagens e lhes dão vida aliando as palavras a gestos, a expressões 

corporais, a atitudes, a ritmos, a pausas, a silêncios.”5 

 

3. Metodologia.   

Para alcançar os objectivos anteriormente referidos, propôs-se realizar um determinado 

número de actividades com alunos do Ensino Básico, 3º ciclo, e do Ensino Secundário, uma turma 

do 9º ano de Português e outra do 11º de Francês. A selecção das referidas turmas ficou a dever-se 

ao facto de serem turmas com as quais se trabalhou em regime de estágio e as únicas possíveis 

tendo em conta que o objecto de estudo eram turmas de Língua Portuguesa e Francesa do Ensino 

Básico e do Ensino Secundário.  

Torna-se importante salientar que a selecção do tema do relatório não foi um processo 

simples, as dificuldades vivenciadas prendiam-se, sobretudo, com o modo de abordagem do tema: 

num primeiro momento pensou-se trabalhar aquilo que se julgava ser do domínio da 

representação, mas, logo após as primeiras pesquisas bibliográficas6, foi possível confirmar a 

distância que separa o texto escrito da sua representação. Consequentemente, abandonou-se essa 

ideia, deixando a tarefa para aqueles que se dedicam à prática do teatro, pois a arte de representar 
                                                             
4 Ryngaert, Introduction à l’analyse du théâtre, p. 23 
5 Lucas e Correia, Análise de obra - Felizmente há Luar de Luís de Sttau Monteiro, capítulo “Especificidades do texto 
dramático”, p. 19. 
6 Nomeadamente as leituras da obra Introduction à l’analyse du théâtre, de Ryngaert, referida na nota 4 de rodapé, e os 
artigos Encenar e Ensinar – O Texto Dramático na Escola, de Calzavara, e Peculiaridades na leitura de textos 

dramáticos, de Souza Neves; documentos que constam da bibliografia e sitografia apresentadas. 
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um texto dramático não pode ser confundida com a actividade de leitura expressiva em sala de 

aula, ou, com a “dramatização(…) de peças de teatro‖7, como a esta actividade de leitura se refere 

o Programa de Língua Portuguesa para o Ensino Básico. No entanto, e para que esta componente 

do estudo sobre a representação do texto dramático não ficasse esquecida, convidou-se um actor 

de teatro, Marcelo Lafontana, para um momento de reflexão com os alunos sobre o texto 

dramático e a forma como este é trabalhado, dramaturgicamente, para se converter em texto teatral 

e da qual faremos o balanço no Capítulo III, ponto 3.5, “Actividade paralela‖.   

Após os primeiros estudos sobre o texto dramático, verificou-se que a única forma de 

abordar este género era, tendo em conta as suas especificidades, empreender um trabalho de 

pesquisa sobre a possibilidade de preparação de actividades a partir da exploração do texto 

dramático, sem, no entanto, perder de vista o domínio da representação. 

 Resolvido o momento de bloqueio inicial, era necessário, agora, seleccionar as turmas 

com as quais se iria trabalhar a aplicação do estudo sobre o texto dramático. Para tal foi 

fundamental uma análise dos programas de Português e de Francês, do ensino básico e do 

secundário, por forma a identificar nestes os momentos dedicados à abordagem do texto 

dramático. Deste modo, verificou-se que este género textual seria abordado no 9º ano, na 

disciplina de Português, com uma obra de Gil Vicente, neste caso o “Auto da Barca do Inferno”, e 

no 11º ano, na disciplina de Francês, seria seleccionada uma obra para leitura integral de entre um 

conjunto de propostas do Programa, ou então poderia ser escolhida uma outra pelos docentes, o 

que acabou por acontecer devido a circunstâncias que adiante serão explicadas. Assim, a obra 

adoptada foi uma peça de teatro do autor francês, Xavier Durringer, intitulada Choco BN8.   

Seleccionadas as turmas e conhecidos os textos a trabalhar, realizou-se um trabalho de 

recolha de informações sobre os conhecimentos dos alunos em relação ao género textual que se 

iria introduzir, passou-se ao estudo dos resultados e a partir destes elaboraram-se as actividades a 

desenvolver com os alunos no momento de estudo do texto dramático.  

As actividades foram realizadas, umas mais bem conseguidas do que outras, e analisados 

os resultado. Esta análise permitiu concluir quais as actividades que se poderiam utilizar no futuro, 

                                                             
7
 Programa de Língua Portuguesa, Ensino Básico, 3º Ciclo, p. 31 

8
 Durringer, Xavier, Choco BN, in Théâtre en court – douze pièces pour adolescents, Direction de Françoise Du Chaxel, 

Éditions Théâtrales, 2005. 
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aquelas que não se revelaram vantajosas para a evolução da aprendizagem dos alunos e aquelas 

que, apesar de não terem sido realizadas, poderiam ter sido vantajosas para estes. 

 

 

4. Plano geral do trabalho. 

O estudo é constituído por quatro capítulos. O primeiro capítulo apresenta o 

enquadramento teórico do tema em estudo, reportando-se à bibliografia consultada para o efeito e 

às indicações/prescrições sobre este nos Programas de Português e de Francês, do Ensino Básico e 

do Secundário, nos Currículos Nacionais e no QECR. O segundo capítulo é constituído pela 

exposição pragmática composta pela contextualização da escola de estágio, pela caracterização 

das turmas onde foi aplicado o estudo e pela apresentação da Área-problema no contexto dessas 

mesmas turmas e escola. O terceiro capítulo apresenta e descreve as actividades realizadas em 

cada uma das turmas, desenvolve uma análise dessas mesmas actividades e problematiza acerca da 

actividade paralela que teve lugar extra-aulas. No quarto capítulo tecem-se as conclusões finais e 

apresentam-se algumas recomendações de actividades e procedimentos que se julgam pertinentes 

em futuras abordagens do texto dramático, mas que, por razões diversas, não foram postas em 

prática aquando do presente estudo. 
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CAPÍTULO I – CONTEXTUALIZAÇÃO TEÓRICA 

 

1.1 Prescrições 

1.1.1 Programáticas - Programas de Português e de Francês – 3º ciclo do Ensino 

básico, e Ensino Secundário. 

Antes de proceder à análise dos Programas de Português, é importante salientar o estudo 

comparativo que se realiza entre o actual Programa de Português para o Ensino Básico e o novo 

Programa a entrar em vigor em 2011/2012. Este estudo tem como objectivo dar a conhecer as 

alterações propostas pelo novo Programa de Português do Ensino Básico no que respeita ao estudo 

do texto dramático. 

O volume II do actual Programa de Língua Portuguesa para o Ensino Básico, 3º ciclo, 

retoma os objectivos e conteúdos nucleares apresentados no primeiro volume; explicita o 

relacionamento e a organização dos conteúdos e dos processos de operacionalização dos mesmos; 

clarifica a noção de programas enquanto projectos concretizáveis pelas programações; afirma a 

necessidade de uma interacção dos diferentes domínios; acrescenta um conjunto de metodologias 

que visam auxiliar o trabalho do professor, que deve, no entanto, utilizá-lo com a necessária 

flexibilidade, respeitando as linhas gerais que “concretizam muitas das intenções básicas do 

programa‖.9 A multiplicidade de modos, processos, actividades e meios pedagógicos apresentada 

nos programas permite ao professor o ―tratamento pedagógico criativo dos conteúdos e […] 

responder à diversidade das necessidades e motivações dos alunos.‖10 

Segundo o programa em questão, os conteúdos que integram os domínios 

OUVIR/FALAR, LER e ESCREVER “manifestam-se e aperfeiçoam-se na prática da língua”11 e 

devem ser trabalhados como unidades interligadas e não como unidades isoladas, realizando, ao 

longo dos 2º e 3º ciclos, um alargamento em espiral que permita a “passagem gradual de um 

                                                             
9
 Cf. Programa de Língua Portuguesa, p. 5 

10 Idem, p.9 
11 Idem. 
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conhecimento empírico, simples e concreto para um conhecimento mais elaborado, complexo e 

conceptualizado.‖12 

Em relação aos processos de operacionalização, estes funcionam como um conjunto de 

actividades, linguísticas e pedagógicas, que auxiliam a efectivação dos conteúdos e devem ser 

seleccionados segundo os objectivos propostos nos programas e as especificidades das turmas e 

escolas. O presente programa estabelece, como um dos processos de operacionalização da 

compreensão de enunciados orais, a selecção de registos audiovisuais de filmes e peças de teatro; 

no que respeita ao domínio da leitura, um dos objectivos pretendidos pelo programa é o 

desenvolvimento da competência leitora através da expressão das reacções subjectivas dos leitores 

nos actos de recitar, recriar ou dramatizar. Deste modo, dois dos processos de operacionalização 

que se relacionam com a recriação de textos são a recitação de textos memorizados e a 

dramatização de pequenos contos ou peças de teatro, elaborados pelos alunos ou de outros autores. 

Relativamente ao texto dramático, é-lhe feita referência directa aquando das indicações 

sobre a leitura orientada. Sobre este conteúdo, o programa refere a importância de “experimentar 

práticas de leitura diversas e complementares que conduzam à construção de sentidos”13. De 

entre essas práticas, encontra-se, para além da leitura do texto narrativo e do poético, a leitura do 

texto dramático e, em relação a este, são indicadas, com pormenor, algumas actividades que 

poderão ser postas em prática a partir da leitura ou visualização de peças de teatro ou de excertos 

de peças; algumas dessas actividades serão: identificar o tema ou temas desenvolvidos na peça; 

verificar a importância das interacções entre as personagens para o desencadear da tensão 

dramática; descobrir ou reconstruir o retrato físico e psicológico das personagens a par tir das 

réplicas e indicações cénicas; identificar ou imaginar o espaço e o tempo da acção; identificar as 

unidades dramáticas em que se divide a peça e interpretar o significado dessa divisão. 

Segundo o Programa em vigor, as actividades de leitura orientada devem não só assegurar 

o sentido global das obras, como também permitir a realização de interacções criativas com os 

textos, contribuindo para aprofundar o prazer da leitura.  

A nível do domínio da escrita, mais concretamente da escrita expressiva e lúdica, o 

Programa propõe para os três anos do 3º ciclo do Ensino Básico a escrita de narrativas ou de 

                                                             
12 Idem. 
13 Idem, p.24 
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textos dramáticos a partir da leitura de um texto literário, de uma série de palavras associadas ou 

não pelo sentido, de uma notícia de jornal, de um provérbio ou de uma máxima, de títulos que 

refiram situações imaginárias, de início ou fim de uma história, de cenas do quotidiano, entre 

outras propostas. 

Segundo o novo Programa de Português para o Ensino Básico, a entrar em vigor no ano 

lectivo de 2011/2012, e no que concerne às obras de leitura, as opções programáticas devem ser 

entendidas como guiões de leitura que auxiliam os professores na operacionalização dos 

programas. No entanto, é nos programas do 3º ciclo que, segundo os autores, se valoriza a “nossa 

herança literária e cultura”14, com autores como Gil Vicente e obras como “Os Lusíadas”, que não 

podem ser ignorados neste ciclo de estudos. 

Logo no início da II Parte do Programa, referente à Organização Programática para o ciclo 

em questão, é feita referência à diversidade de tipos textuais que os alunos trabalharam no ciclo 

anterior e às funções sociais de cada um deles. Agora, no 3º ciclo, importa analisar a relação entre 

conhecimentos e experiências dos alunos para se continuar o trabalho anterior. Ao entrarem no 3º 

ciclo, os alunos possuem já uma súmula pessoal de leituras, de acordo com os seus interesses 

pessoais e/ou com as actividades e leituras escolares. O 3º ciclo será o momento de alargar os seus 

perfis e competências enquanto leitores. 

O progresso pretendido neste ciclo centra-se na leitura e interpretação de diferentes tipos 

textuais, apresentados em diversos suportes e com graus de complexidade cada vez mais 

exigentes, contribuindo para o “desenvolvimento progressivo da autonomia dos leitores,  da 

compreensão crítica e de uma atitude atenta face à variedade de textos que os rodeiam no mundo 

actual.” 15 

A crescente exigência em termos de desenvolvimento da capacidade de leitura tem como 

meta a alcançar, no fim do 3º ciclo, o posicionamento crítico dos alunos quanto à validade da 

informação veiculada pelos textos, o reconhecimento das obras literárias situando-as em função de 

marcos temporais e geográfico-culturais, e sobretudo, o relacionamento/ a aproximação entre 

experiências pessoais e textos de diferentes épocas culturais, “ tomando consciência de como as 

                                                             
14

  Novo Programa de Português para o Ensino Básico, Carlos Reis (Coord.), p. 19 
15

 Idem, p. 113 
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ideias, as experiências e os valores são diferentemente apresentados e aprofundando a construção 

de referentes culturais.” 16 

Deste modo, o corpus textual para o 3º ciclo é composto por textos de natureza e 

complexidade diferentes, pertencentes ao domínio da literatura, do quotidiano e dos média. Esta 

diversidade tem como fim a expansão do conhecimento que permite ao aluno descodificar os 

diferentes modos como os sentidos são construídos e comunicados. 

Cabe ao professor a constituição do corpus textual que será apresentado aos alunos, mas 

para que estes tenham acesso a diferentes e significativas experiências textuais, o professor deverá 

ter em conta, no momento da selecção, um conjunto de critérios, como sendo a representatividade 

e a qualidade dos textos, a integridade das obras, a diversidade textual e a dinâmica de progressão 

que requer uma constante atenção à complexidade temática e técnico-compositiva dos textos orais 

e escritos, literários e não literários. 

Para que o professor tenha facilitada a tarefa de selecção dos textos a trabalhar com os seus 

alunos, no contexto do Projecto Curricular de cada turma, é apresentada uma lista de autores e de 

textos de entre os quais o professor terá de seleccionar aqueles que constituirão o corpus textual, 

tendo em conta as leituras efectuadas pelos alunos nos anos anteriores. 

Desta base textual, e no que concerne os 7os e 8os anos, faz parte o texto dramático de autor 

português, ou de país de língua oficial portuguesa, em número de um para o 7º ano e de dois para 

o 8º ano. No entanto, poder-se-á, ainda no 8º ano, abordar uma vez mais o texto dramático, 

seleccionando-o como exemplo de texto de autor estrangeiro a analisar. Neste caso, é possível 

seleccionar, de entre textos bastante diversos e de autores de diferentes épocas, aquele que melhor 

se adapta às características das turmas a que se destina.  

No 9º ano continua a incluir-se o teatro de Gil Vicente, limitando a escolha dos docentes a 

duas peças do autor: O Auto da barca do inferno e O Auto da Índia; verificando-se no entanto, que 

a primeira peça é seleccionada pela maioria dos docentes. Talvez fosse importante, do ponto de 

vista do enriquecimento cultural dos alunos, a abordagem de outras peças de Gil Vicente, ou a 

selecção mais frequente d‟ O Auto da Índia, peça que, tal como acontece com o Auto da Barca do 

Inferno, cativaria os alunos pelas peripécias apresentadas, pelos conhecimentos históricos e sócio-

                                                             
16

 Idem, p. 116 
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culturais que proporciona, bem como pela forma lúdica como o autor apresenta situações sérias, 

peculiaridade deste autor, considerado o fundador do nosso teatro.  

É importante frisar que, apesar da lista de textos apresentada pelo Programa, esta não 

deverá ser considerada uma lista fechada e portanto limitativa da escolha dos professores. Deverá 

sim “ser entendida como uma lista aberta, não impedindo outras sugestões de autores e textos que 

sejam considerados relevantes em função do perfil de cada turma.”17  

Em relação ao Ensino Secundário, verifica-se que o texto dramático, como obra de leitura 

integral em língua materna, não faz parte do Currículo do 10º ano.  

As peças de teatro surgem no programa de português, para este ciclo de estudos, como um 

dos recursos literários a utilizar, e o texto dramático como obra integral de leitura nos 11º e 12º 

anos, com a indicação das obras Frei Luís de Sousa de Almeida Garrett e Felizmente Há Luar de 

Luís de Sttau Monteiro. No entanto, poder-se-ia tirar partido da abertura que o Programa permite 

relativamente à selecção de textos e tentar variar a triagem destes optando por obras de 

dramaturgos contemporâneos, portugueses ou de língua oficial portuguesa, numa tentativa de dar a 

conhecer aos alunos nomes como Abel Neves (O Jardim Suspenso, Além as Estrelas são a Nossa 

Casa)18, José Maria Vieira Mendes (T1)19, Hélia Correia (O Segredo de Chantel), Jacinto Lucas 

Pires (Octávio no Mundo), Luísa Costa Gomes (A Vida em Vénus), Patrícia Portela (Escudos 

Humanos) 2021, entre muitos outros. 

Em relação ao 11º ano e ao estudo da obra Frei Luís de Sousa, o programa propõe como 

“conteúdos declarativos” a trabalhar, o modo dramático, as categorias do texto dramático, a 

                                                             
17

  Novo Programa de Português para o Ensino Básico, Carlos Reis (Coord.), p. 164 
18

 Neves, Abel, O Jardim Suspenso, Sextante Editora, Lisboa, 2010 
    Idem, Além as estrelas são a nossa Casa, Cotovia, Lisboa, 1999 
19

 Vieira Mendes, José Maria, T1/Se o Mundo não Fosse Assim, Cotovia, Lisboa, 2005 
20

 Ravenhil, Mark, Cidadania, Correia, Hélia, O Segredo de Chantel, Lucas Pires, Jacinto, Octávio no Mundo, in Panos – 
palcos novos, palavras novas, Edições Cotovia, Lisboa, 2006 

   Kelly, Dennis, Ácido Desoxirribonucleico, Portela, Patrícia, Escudos Humanos, Russo, Letizia, Fim de Linha, Costa 
Gomes, Luísa, A Vida em Vénus, in Panos – palcos novos, palavras novas, Culturgest, Lisboa, 2008  
As obras de Hélia Correia, Jacinto Lucas Pires, Luísa Costa Gomes e Patrícia Portela encontram-se, como referido, 
inseridas na colectânea Panos – palcos novos, palavras novas, que resulta de um projecto da Culturgest e que reúne a 

dramaturgia contemporânea e o teatro escolar ou juvenil. Este projecto, que se inspira no programa “Shell Connections” 
do National Theatre de Londres, apresenta como objectivo o desenvolvimento de um repertório dramático que possa ser 
utilizado pelos jovens que experimentam fazer teatro. Para tal traduzem-se e/ou encomendam-se novos textos a autores 
reconhecidos. Estes devem escrever textos para serem representados por alunos entre os 12 e os 18 anos.  
Em Portugal, a primeira edição de Panos foi em 2006, e para esta estreia seleccionaram-se três peças (ver nota número 
20) e sete grupos de alunos de sete escolas diferentes.  
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intenção pedagógica, o tema do sebastianismo, a ideologia romântica e o valor simbólicos de 

alguns elementos; como sequência de ensino, para este momento de aprendizagem, sugere 

actividades como exercícios de escuta activa, dramatização de cenas da peça, ida ao teatro, 

pesquisa sobre factos históricos referidos na peça, entrevistas imaginarias a personagens da peça, 

pesquisa sobre o autor e a obra e a constituição de ficheiros/base de dados de autores e 

personagens. No que respeita à expressão escrita, é proposta a realização de textos argumentativos 

e expositivo-argumentativos e resumos destes.  

No que concerne o 12º ano e no âmbito do estudo da obra Felizmente Há Luar de Luís de 

Sttau Monteiro, o programa sugere o estudo do modo dramático, do paralelismo entre o passado 

representado e as condições históricas dos anos 60 (denúncia da violência e da opressão), dos 

valores da liberdade e do patriotismo e dos aspectos simbólicos; como sequência de ensino são 

apresentadas actividades como: debates sobre temas abordados na peça, elaboração de ficheiros 

temáticos, sobre autores e personagens, dramatização e, tal como no 11º ano, exercícios de escrita 

activa e pesquisa sobre factos históricos referidos na peça. Relativamente à expressão escrita é 

proposta a elaboração de dissertações.  

Apesar da importância das várias propostas de actividades sugeridas pelo programa para os 

dois anos em questão, não verificamos, a nível da expressão escrita, nenhuma referência à 

produção de textos, ou de excertos de textos dramáticos. Como já foi referido, é sugerida a 

elaboração de dissertações, resumos, textos argumentativos e expositivos, mas não se produzem 

textos dramáticos. Uma questão se impõe: se no momento dedicado pelo Programa ao estudo do 

texto dramático não se produzem textos com estrutura dramática, quando se produzirão?  

Relativamente ao ensino da Língua Francesa, o Programa para o Ensino Básico, 3º ciclo, 

apresenta um conjunto de objectivos comunicativos em articulação com vários domínios de 

referência, constituindo uma “proposta metodológica assente em «estratégias conversacionais» 

(onde não há lugar apenas para o linguístico, mas também para o social, o cultural e o 

ideológico).‖22 

Dentro dos objectivos gerais integram-se a compreensão e a produção de textos orais e 

escritos de natureza diversificada. Deste modo, considera-se que, nesta diversidade, haverá lugar 

para o texto dramático. 

                                                             
22

 Cf. Programa de Língua Francesa para o ensino básico, 3º ciclo, p. 28 
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Em relação aos conteúdos específicos e no que respeita ao domínio de referência “Cultura 

e estética”, uma das áreas temáticas a ser abordada é o teatro. Fazem-se referências às peças, aos 

actores e autores, aos festivais de teatro e aos actos de linguagem através dos quais os alunos 

representam os conhecimentos que possuem em relação ao teatro. 

No que concerne o Programa de Francês do Ensino Secundário, níveis de continuação e 

iniciação, um dos seus objectivos é consolidar competências de comunicação em língua francesa, 

adquiridas e aprofundadas no decorrer do Ensino Básico, como sendo a interacção em situações de 

comunicação diversificadas, utilizando meios verbais e não verbais. Poder-se-á considerar que este 

objectivo do Programa engloba o texto dramático como base textual onde se podem aplicar meios 

verbais, como o próprio texto dramático, e não verbais como a utilização de gestos na leitura 

dramatizada. 

Tendo em vista o desenvolvimento das competências discursivas e textuais, o programa em 

questão aconselha, para cada ano, a leitura de, pelo menos, uma obra completa, desenvolvendo-se 

desta forma um trabalho pedagógico sobre um texto integral. De acordo com as prescrições do 

programa de francês para o secundário, a leitura de uma das obras integrais propostas permitirá a 

consolidação de competências e de saberes discursivos, linguísticos e culturais, implicando os 

alunos na análise crítica, nas actividades de transposição textual, deixando margem para que estes 

possam expressar a sua criatividade textual e artística. Por conseguinte, são apresentadas algumas 

actividades para os 11º e 12º anos, que preconizam, aquando da exploração da obra integral, entre 

outras actividades, a simulação e o jeu de rôle. 

Tal como o Programa de Francês para o 3º Ciclo, também o do Secundário apresenta como 

um dos objectivos de aprendizagem, a compreensão de textos orais, escritos e audiovisuais de 

natureza diversificada e adequados ao desenvolvimento intelectual, sócio-afectivo e linguístico do 

aluno; utilizando e identificando processos de antecipação e produção de sentidos em momentos 

de interacção comunicativa. Esta interacção comunicativa é uma das competê ncias a desenvolver 

através da dramatização de diálogos e simulações. 

No que respeita à operacionalização das competências, verificamos que, no Programa de 

Português para o Secundário, a maioria das estratégias de observação do discurso interaccional, 

oral e escrito, propostas permitem a sua aplicação ao estudo do texto dramático, sendo elas: a 

identificação de traços do discurso oral como hesitações, pausas, bordões, repetições, 
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reformulações, auto-correcções, simplificações sintácticas; a identificação do valor da entoação, 

das pausas, do ritmo da transmissão da mensagem oral; a identificação de atitudes e/ou emoções 

dos locutores; a identificação de traços fonéticos e prosódicos, do valor do uso das palavras na 

transmissão da mensagem escrita, do registo linguístico predominante. 

A nível dos processos de estruturação, em discursos interaccionais a utilizar, é proposto um 

número de processos que vão ao encontro das actividades possíveis de realizar com o texto 

dramático, como sendo: ordenar, completar e reformular realizações do discurso oral formal e 

informal; colocar a voz tendo em conta a clareza, a intensidade e a altura; participar em diálogos, 

dramatizações e simulações; usar estratégias de compensação e facilitação para superar problemas 

de expressão oral e escrita. 

Em relação aos recursos apresentados pelo Programa, entre os contos, as novelas, os 

poemas, as biografias, as memórias, etc., surgem as peças de teatro como uma das sugestões de 

textos literários a serem utilizados numa aula de língua.  

As sugestões de leitura apresentadas pelo Programa de Francês para o Ensino Secundário 

incluem textos muito diversos, no intuito de fornecer vários géneros textuais que permitam a sua 

adaptação ao público-alvo. As sugestões de leitura não são vinculativas, a não ser no 12º ano onde 

é obrigatória a escolha de pelo menos uma das obras indicadas. Assim, surgem cinco peças de 

teatro como sugestões de leitura para os 10º e 11º anos e seis peças para o 12º ano. 

Após a leitura dos Programas de Português e de Francês do Ensino Básico, 3º ciclo, e do 

Ensino Secundário, torna-se evidente a preocupação relativamente à utilização de diferentes tipos 

textuais, consequentemente, e porque assim se verificou, conclui-se que o texto dramático tem o 

seu lugar nos Programas Educacionais. No entanto, o que acontece na prática é o texto dramático 

ser relegado para segundo plano e, continuar, muitas vezes, a ser abordado sem que sejam tidas em 

conta as suas especificidades (que abordaremos no ponto 1.2 do actual capítulo).  

Assim sendo, seria importante que os referidos Programas compreendessem indicações 

mais precisas para a abordagem do texto dramático, indicações essas que orientassem os docentes 

para uma prática de análise do texto dramático tendo como base de estudo as especificidades que 

caracterizam este género textual.  
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1.1.2 Curriculares - Currículo Nacional do Ensino Básico e do Secundário 

No Currículo Nacional do Ensino Básico – competências essenciais, em relação à Língua 

Portuguesa e às Línguas Estrangeiras, não se verificam referências directas ao texto dramático o 

mesmo acontece com a matriz curricular do Ensino secundário.  

Considerando o parâmetro 3 do Currículo Nacional do Ensino Básico, “Percursos de 

aprendizagem”, verifica-se a necessidade de construir uma competência que estimule o aluno a 

implicar-se em cada etapa da sua aprendizagem. Para que essa competência possa ser 

desenvolvida, é importante que “ao aprendente sejam garantidas oportunidades de participar em 

projectos comunicativos que impliquem um uso vivo da língua; de tomar consciência do sistema 

da língua, que ele poderá ir descobrindo a partir da reflexão sobre os usos; de utilizar, nas 

actividades de recepção, interacção e produção de textos, estratégias que lhe permitam satisfazer 

exigências comunicativas.”23 Estas actividades estratégicas poderão relacionar-se com o trabalho 

realizado a partir do texto dramático; este é, sem dúvida, um género textual que permite o “uso 

vivo da língua” e uma “reflexão sobre os usos” que dela se fazem no intuito de comunicar ideias, 

intenções de acordo com as “exigências comunicativas” do contexto em que ocorre a 

comunicação. 

Segundo o quadro sobre as competências gerais e, no que concretamente se refere ao uso 

adequado de “linguagens das diferentes áreas do saber cultural, científico e tecnológico para se 

expressar”,24 os modos de operacionalização passam por “usar de forma integrada e no sentido da 

eficácia dos actos comunicativos, linguagens diversas” que nos remetem para o texto dramático, 

como sendo “imagens, gestos, mímica, sons, elementos paratextuais (ilustração, quadros, 

esquemas, diagramas, recursos tipográficos…) ”.25 

Será importante verificar no Currículo Nacional do Ensino Básico, no momento dedicado à 

competência da comunicação, são identificados como dois dos desempenhos esperados no final do 

3º ciclo a “identificação, num texto narrativo, de sequências de acontecimentos, de personagens e 

                                                             
23 Cf. Currículo Nacional para o Ensino Básico, p. 40. 
24 Idem, p. 43. 
25 Idem. 
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lugares e suas características”, a “identificação, num texto narrativo, dos acontecimentos e das 

personagens principais.”26 

Em relação à competência de comunicação, mais precisamente no que diz respeito à 

produção de textos escritos, é-nos indicado como desempenho esperado, no final do terceiro ciclo, 

a “reprodução/recriação de textos poéticos, lengalengas, adivinhas, provérbios, anedotas, 

canções,”27 mas nada é dito em relação à representação, recriação ou elaboração de um texto 

dramático. 

No entanto, no que concerne a disciplina de Expressão Dramática/teatro, são indicadas 

competências gerais e específicas que os aprendentes deverão desenvolver ao longo dos ciclos de 

estudo. 

Ainda no âmbito da referida disciplina, e relativamente ao Ensino básico, mas 

especificamente ao segundo ciclo, é dito que, como esta disciplina não faz parte do currículo deste 

ciclo, existem muitas competências que poderão ser desenvolvidas no âmbito das várias 

disciplinas, projectos educativos e clubes que venham a utilizar as práticas dramáticas. Algumas 

dessas competências poderão ser adaptadas às disciplinas de Língua Portuguesa e de Língua 

Estrangeira, através de diversas actividades, como por exemplo: “transformar formas narrativas 

em formas dramáticas” e “construir histórias para serem improvisadas”. 

A matriz curricular do Ensino Secundário integra duas componentes de formação: a 

componente de formação geral, que inclui, entre outras, as disciplinas de Português e de Língua 

Estrangeira I, II e III, e a componente de formação específica que visa a escolha e combinação, 

por parte do aluno, de cinco disciplinas (uma trienal, duas bienais e duas anuais), seleccionadas de 

acordo com o percurso formativo pretendido pelo aluno.  

 

 

 

 

 

                                                             
26 Idem, p. 48. 
27 Idem, p. 51. 
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1.1.3 Do QECR - Quadro Europeu Comum de Referência para as línguas  

O QECR para as línguas tem como finalidade a harmonização do ensino, da aprendizagem 

e da avaliação das línguas vivas na Europa, constituindo um “guia indispensável para os 

professores que ensinam as línguas estrangeiras e a língua portuguesa.”28 

Após uma leitura atenta do documento, pude concluir que os capítulos que se aproximam 

do estudo do texto dramático são os capítulos 4 e 6. Deste modo, no capítulo 4, mais precisamente 

no ponto 4.3.5, que se reporta aos usos estéticos da língua, é referido que a forma de utilização 

criativa da língua é benéfica do ponto de vista educativo, permitindo executar várias actividades, 

escritas ou orais, como o canto, o reconto de histórias, a representação de peças de teatro escritas 

ou improvisadas, entre outras actividades. A alínea 4.6 retoma o capítulo 2 para 

relembrar/presentificar a definição do termo “texto”, “qualquer referência discursiva, oral ou 

escrita, que os utilizadores/aprendentes recebem, produzem ou trocam.”29 Segundo o QECR “os 

textos têm muitas funções diferentes na vida social e apresentam, consequentemente, diferenças 

na forma e na substância.”30 São diferenças de suporte, de finalidade e de função que levam a 

dissemelhanças no contexto das mensagens, na sua organização e na sua apresentação. 

Reportando-se aos suportes de veiculação dos textos, o QECR considera a possibilidade 

de, na prática, estes dois, suportes e textos, estarem intimamente relacionados. Segundo esta visão, 

os textos escritos, de uma forma geral, não dão conta de toda a informação fonética significativa 

veiculada pela fala, dito de outra forma, os aspectos paralinguísticos não são geralmente 

representados na escrita, apesar de poderem ser “evocados num texto de um romance, numa peça 

de teatro, etc‖. 

Em suma, podemos afirmar que “o suporte e o tipo de texto estão estreitamente ligados e 

derivam ambos da função que desempenham.”31  

Ainda no mesmo capítulo, mas no ponto 4.6.3, são indicados os tipos de textos orais e, 

neste conjunto, surge, entre muitos exemplos, o teatro. No entanto, ao contrário do que seria de 

                                                             
28 Nota à edição portuguesa do QECR, pela Directora do Gabinete de Assuntos Europeus e Relações Internacionais, 

Maria Eduarda Boal, p.7 
29  QECR, p. 136 
30 Idem 
31 QECR, p. 137 
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esperar, quando se mencionam exemplos de tipos de textos escritos, generaliza-se e não é feita 

referência ao texto dramático.  

No ponto 4.6.4, relativo aos textos e às actividades, apesar de não haver referência directa 

ao texto dramático, existem algumas indicações de actividades que poderão ser aplicadas aquando 

do estudo deste, como sejam: a repetição, o ditado, as situações de pergunta/resposta, de respostas 

escritas a perguntas orais, leitura em voz alta, cópia, respostas orais a uma instrução escrita, etc. 

No entanto, ressalva-se que “as actividades mais mecânicas de manutenção do sentido (repetição, 

ditado, leitura em voz alta, transcrição fonética) são actualmente desaprovadas num ensino de 

tipo comunicativo, em virtude de serem artificiais e terem consequências indesejáveis”.32 

Da análise do capítulo 4, conclui-se que este, apesar de não abordar directamente o texto 

dramático nas suas especificidades, fornece um conjunto de sugestões que poderão ser aplicadas 

no seu estudo e, sobretudo, um conjunto de factores que permitem avaliar competências (que 

poderão ser exercitadas com a análise do texto dramático), como sendo a análise da leitura ou da 

escrita com base em escalas de descritores.  

O capítulo 6 é aquele que se debruça sobre as questões metodológicas e no qual podemos 

encontrar disposições que se poderão aplicar ao texto dramático e às suas especificidades 

(representação, leitura, reescrita, etc.). Este capítulo compreende os processos de aprendizagem e 

de ensino das línguas, apresentando algumas opções metodológicas sob a forma de respostas a 

questões como: Que papel devem ter os textos no ensino e na aprendizagem das línguas? De que 

modo se espera ou se exige que os aprendentes aprendam a partir de textos orais e escritos? Até 

que ponto os aprendentes devem não só processar, mas também produzir textos?  Nos modos 

receptivo, produtivo e interactivo, até que ponto se pode esperar ou ajudar os aprendentes a 

distinguir diferentes tipos de textos e a desenvolver diferentes maneiras de ouvir, ler, falar e 

escrever, actuando tanto individualmente como membros de um grupo (p. ex.: partilhando ideias 

e interpretações no decurso da compreensão e da formulação)? A estas perguntas são dadas 

respostas que funcionam como um conjunto de hipóteses que deverão ser seleccionadas e 

aplicadas de acordo com o contexto educacional e social em causa.  

Continuando no capítulo 6, mais precisamente no ponto 6.4.3.2, são apresentadas algumas 

ponderações sobre a natureza dos textos escritos e orais, na tentativa de saber até que ponto estes 

                                                             
32 Idem, p. 145 
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devem ser autênticos (produzidos para fins comunicativos e não para o ensino das línguas), 

podendo ou não ser modificados ou adaptados de acordo com a experiência, os interesses e as 

características dos aprendentes, ou, por outro lado, até que ponto devem ser concebidos como 

material para ensino das línguas, como por exemplo, textos escritos e/ou gravados por actores para 

que, através da sua audição, se possa trabalhar a compreensão oral; “textos elaborados para 

representarem exemplos contextualizados do conteúdo linguístico a ensinar”33; e outros tipos de 

textos relacionados com momentos de instrução, explicação, organização em relação aos manuais, 

aos testes, à linguagem usada pelo professor na sala de aula. 

Outro ponto importante relacionado com os textos escritos e orais é, para além do 

processamento, a sua produção. Assim, é-nos oferecido um conjunto de possibilidades para a 

escrita, como ditados, composições, traduções, relatórios, cartas, participações em rede de 

intercâmbio escolar através de fax ou correio electrónico, entre outros; para a oralidade são 

enunciadas actividades baseadas em textos escritos e lidos em voz alta, respostas orais a questões, 

conversação livre, participação em discussões formais ou informais, apresentações e reproduções 

de textos memorizados. Nesta última referência, surgem-nos, como exemplos, a memorização e 

reprodução de peças de teatro, constituindo uma possibilidade de actividade a realizar com base no 

texto dramático. 

 

1.2 Enquadramento teórico 

Na elaboração do enquadramento teórico, foi fundamental a leitura de obras como, 

Introduction à l’Analyse du Théâtre e Lire le Théâtre Contemporain, de Jean-Pierre Ryngaert, Le 

Théâtre – Problématiques Essentielles, de Michel Viegnes, Pour Pratiquer les Textes de Théâtre, 

da autoria de Charvet, Gompertz, Martin, Mortier e Pouillon. De referir, ainda, as obras, Vers un 

Théâtre Pauvre, de Grotowski e Questões de Dramaturgia, editada sob a coordenação de Bernard 

Dort, assim como os artigos “Encenar e ensinar o texto dramático na escola”, de Rosemarie 

Calzavara e “O texto teatral na formação do leitor”, de Carlos Augusto Nazareth.  

As referidas obras foram essenciais, sobretudo, no esclarecimento das relações entre texto 

e representação, na definição de conceitos fundamentais para a progressão do presente estudo, 

assim como no testemunho da importância do texto dramático e do teatro na formação dos jovens.  

                                                             
33 QECR, p. 204 
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  Quando se fala de texto dramático, não se pode ignorar os elementos 34 que neste deixam 

adivinhar a possibilidade de uma representação em palco. No entanto, verifica-se que, por um lado 

persiste o hábito de considerar a representação como uma parte fundamental que explica o te xto, 

colocando-o, desta forma, numa posição de dependência em relação àquela, e por outro lado, por 

exemplo a nível do ensino/aprendizagem, surge uma valorização do texto em detrimento da 

representação. 

No sentido de clarificar a relação entre texto dramático e representação, propõe-se de 

seguida uma breve síntese de alguns momentos decisivos da convivência entre ambos ao longo 

dos tempos. Assim, “(…) dès l’Antiquité athénienne, l’intérêt littéraire des textes dramatiques fut 

assez manifeste pour provoquer la multiplication des manuscrits et leur conservation dans les 

bibliothèques privées et publiques.”35 Contudo, na Época Medieval, a difusão da maioria dos 

textos era feita oralmente e a passagem de algumas representações à escrita realizava-se como 

uma forma de “preservar” essas mesmas representações, o que, cumulativamente, vinha contribuir 

para a identificação mais rigorosa dos autores de obras teatrais, até então considerados uma 

personagem colectiva e indeterminada. 

Como a legislação sobre a propriedade literária só surge no século XIX, no século XVII, a 

consciência dessa não existia, podendo toda a obra ser representada sem o aval do seu autor. Daí 

acontecer que muitas dessas representações, conseguidas através de manuscritos, fossem muitas 

vezes versões incompletas, truncadas, afastando-se das obras iniciais que as tinham inspirado. Esta 

situação fez com que os autores de textos dramáticos se apressassem a trabalhar os seus textos de 

forma a marcarem o seu carácter estético, fazendo com que estes ganhassem estatuto de textos 

literários, alcançando, desta forma, um carácter autónomo em relação à representação. 

Nos finais do século XIX, a representação teatral sofre grandes alterações com o 

surgimento da figura do encenador. Se até então não tinha sido urgente alguém que interpretasse 

os textos dos autores e que coordenasse a performance dos actores, segundo a própria visão 

estética do texto, neste momento várias circunstâncias o exigem. O romantismo, a revolução 

industrial, a ascensão da burguesia, marcam a era do individualismo, do relativismo, em que a 

                                                             

34 Elementos de tensão e de movimento que se traduzem nas modalidades e categorias que o texto dramático 
apresenta, sobretudo nas didascálias, e na estrutura interna e externa da sua acção. 

35
 Charvet, P., Gompertz, S., Martin, E., Mortier, D., Pouillon, Chr.,  Pour Pratiquer les Textes de Théâtre, Éditions De 

Boeck – Duculot, Bélgica, 1992,  p. 111 
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figura do encenador se torna fundamental para tornar o espectáculo inteligível e cativante para o 

público. 

No entanto, o aparecimento da tarefa de encenador gera diferentes opiniões, que respeitam 

não só à sua existência, como também à identificação dos seus praticantes, antes do século XIX. 

Por um lado há quem afirme que o papel do encenador apenas resultou da evolução da tarefa, já 

existente, do contra-regra, tarefa esta que deixa de ser técnica e objectiva e passa a ser uma prática 

que suporta a visão subjectiva do encenador, ou seja, a sua interpretação do texto; por outro lado, 

há quem considere que a encenação, antes do século XIX, ficava a cargo do actor protagonista, 

que, pela sua experiência, melhor orientava o trabalho dos seus colegas, ou então, que esse papel 

era representado pelo próprio autor do texto, como acontecia nos casos de Shakespeare e de 

Molière que, para além de autores, acumulavam os papéis de directores de trupe e de actores.  

Apesar das diversas opiniões decorrentes do aparecimento do papel do encenador, o 

importante será evidenciar a dinamização em torno da representação que a figura do encenador, 

como mestre do palco, trouxe ao teatro moderno. O encenador continua a ser alguém que coordena 

os elementos da representação, mas que agora também os prevê e pensa a sua organização; deixa 

de ser aquele que reproduz o texto em palco, para ser aquele que produz, nas palavras de Bernard 

Dort, ―il ne reproduit pas: il produit […] il n’a plus rang d’executant; il devient auteur – auteur 

do spectacle‖.36 

Desta forma, com o advento da figura do encenador, o espectáculo teatral tende a alcançar 

um nível de autonomia como nunca acontecera antes. 

A partir de 1960, segundo os autores da obra Pour pratiquer les Textes de Théâtre ,37 

inicia-se um movimento em prol do teatro, ou da teatralidade. A grande preocupação deste 

movimento era revelar a originalidade do teatro em relação à literatura, destacando-se desta e 

dando nova vida ao teatro. A este propósito, e retomando as origens do teatro, Grotowski afirma 

que ―[d]ans l’évolution de l’art théâtral, le texte a été l’un des derniers éléments à être ajouté.  “38  

Esta revolta em relação ao texto dramático não era novidade, já em 1938 se encontrava 

presente na obra de Artaud, Le théâtre et son Double. Nesta, o autor, considerado o pai do teatro 

de improvisação, valoriza a teatralidade em nome de um teatro vivo. Jean-Pierre Sarrazac 

                                                             
36 Bernard Dort, La Représentation Émancipée (Essai), Actes-Sud, 1988. 
37 P. Charvet (et alt.),  Pour Pratiquer les Textes de Théâtre,  p. 112. 
38

 Jerzy Grotowski, Vers un Théâtre Pauvre, p. 30. 
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considera essa revolta como uma “vontade de facultar ao teatro uma apropriação do mundo, do 

real, libertando-o da sua identidade literária abstracta e atemporal”. (Sarrazac, 2009, p.32)  

Em todo este processo de demarcação entre texto e representação é, no entanto, necessária 

alguma prudência, pois a relação entre ambos os domínios não pode ser considerada de forma tão 

simplista. A propósito desta precaução, Ryngaert afirma que “les nombreux liens qui existent entre 

le texte et la scène ne peuvent se satisfaire  de l’illusion mécaniste d’une simple complémentarité 

(…) leurs relations, les « frottements » entre la parole et le jeu, sont complexes, et parfois 

conflictuelles. » (Ryngaert, 2008, p. 19) 

Não se pode radicalizar quando se trata de estabelecer fronteiras, ou laços, entre o texto 

dramático e a representação teatral; se por um lado a ligação entre ambos parece ser evidente, 

podendo um originar o outro, por outro lado, a separação também se evidencia na medida em que 

subsistem cada um por si só: pode-se assistir a uma peça de teatro sem nunca se ter lido o texto 

que lhe deu origem, do mesmo modo que se pode ler um texto dramático sem que se tenha 

assistido ao drama representado em palco; pelo contrário, existe certamente uma liberdade que 

permite a todo o leitor de um texto dramático assistir à sua representação teatral, do mesmo modo 

que um espectador pode, após assistir a uma peça de teatro, ler a obra literária que esteve na 

origem dessa mesma peça. 

A respeito de uma delimitação incondicional entre texto e representação, Bernard Dort 

afirmava a existência de dois tipos de perigos, por um lado referia-se à existência de uma posição 

extrema como a preconizada por Jacques Julliard que pretendia a restauração de um teatro literário 

em que os encenadores respeitassem cegamente as “determinações” dos seus autores; por outro 

lado referia-se à superficialidade da proposta instaurada por Alain Badiou que defendia a 

“emancipação” da representação, considerando o texto unicamente como um dos componentes 

que se conjugam na edificação da representação teatral.  

A posição de Alain Badiou, assim como a de Jacques Julliard, são, efectivamente, 

testemunhos de duas posições extremistas que têm em comum a separação entre texto dramático e 

representação. No entanto, são estas atitudes que devem ser evitadas aquando do estudo do texto 

dramático; contrariamente a estas, devem considerar-se as particularidades que caracterizam este 

género e que simultaneamente nos remetem para a possibilidade de uma representação.  
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Como anteriormente referido, são as particularidades que tornam o texto dramático distinto 

dos outros géneros textuais: neste, a figura do narrador, normalmente, não existe, a narração é 

directa, manifestando-se pelas falas das personagens, através de diálogos, monólogos e apartes. Os 

apartes são uma das singularidades deste género, pois comprometem o leitor, ou o espectador na 

acção, como nenhum outro género.  

A acção, por sua vez, constitui o factor central na obra dramática, à volta do qual se 

organizam os elementos que contribuem para a sua progressão. Progressão esta que evolui em três 

momentos: exposição, conflito e desenlace, que constituem a estrutura interna da obra dramática. 

Para além da estrutura interna, o texto dramático apresenta como estr utura externa a sua divisão 

em actos e cenas.39 Outra particularidade do texto dramático será o facto de possuir didascálias, ou 

indicações cénicas, que, de uma forma geral, são consideradas como texto secundário 40, e que, 

quando existem, têm como objectivo apresentar as personagens intervenientes no enredo, a sua 

movimentação, atitude, gestos, expressões faciais, entoação de voz, a maquilhagem, o penteado, 

os acessórios; fornecer informações sobre o cenário, o guarda-roupa, a iluminação e o som.  

O texto dramático tem como factor que o torna diferente do romance, por exemplo, a 

escassez de momentos de descrição, ou seja, não depende de detalhes, o “seu interesse dirige-se 

menos às coisas, que à finalidade que ele tenciona dar-lhes. Tomando-as como sinal, justificação 

ou evidência de seu problema”. (Staiger, 1975:p.141) 

A todas as características mencionadas podem-se, ainda, acrescentar as especificidades em 

relação ao espaço, que se tipifica em espaço representado, equivalente ao espaço físico que se 

pretende recriar, e em espaço aludido, correspondendo a referências a outros espaços que não o 

representado. Outra particularidade deste género diz respeito ao tempo, que se apresenta sob três 

perspectivas: o tempo da representação, da duração do conflito em palco; o tempo da acção ou da 

história, do(s) ano(s) ou da época em que se desenrola o conflito; e o tempo da escrita ou altura em 

que o autor concebe a obra. 

                                                             
39 As características gerais do texto dramático têm vindo a ser questionadas desde finais do século XIX e inícios do 
século XX, o que nos obriga a ter em conta esse questionamento sempre que nos referimos a textos dramáticos 
contemporâneos, que optam, frequentemente, por outro tipo de divisão (a este propósito, aconselha-se a leitura da 
obra de Jean-Pierre Sarrazac, O Futuro do Drama – cf. bibliografia). 
40 Mais uma vez, temos de ter em conta o questionamento da forma dramática que vem sendo operada desde os f inais 
do século XIX e que torna o texto dramático contemporâneo menos espartilhado por regras, ou seja, mais livre. 
Actualmente, podemos encontrar textos dramáticos constituídos apenas por didascálias pelo que a designação de texto 
secundário relativamente ao texto didascálico não será apropriada (para conhecimentos mais aprofundados, consultar a 
obra Jouer les Didascalies, organizada por Monique Thomas – cf. bibliografia) 
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Todos os elementos referidos, e que constituem as peculiaridades do texto dramático, 

organizam-se e integram-se para a composição dos significados da cena, mental ou representada 

em palco, e são testemunho do elo existente entre o texto e a representação. 

Estas evidentes particularidades do texto dramático, devem ser encaradas como 

oportunidades para pôr em prática uma multiplicidade de actividades que podem compreender 

diversas práticas de escrita e de oralidade, onde o debate, a leitura e o jogo dramático representam 

momentos de prazer, assim como formas de adquirir conhecimento, sem falar nos mecanismo s 

psicológicos que activam no aluno, permitindo-lhe o desenvolvimento de várias capacidades 

psicológicas e intelectuais, entre as quais a imaginação, que, através do texto dramático, se 

expande na medida em que este “activa a capacidade de visualizar a cena da história, a forma 

como aconteceu; resgata a história e o sentimento da história, seja para o espectador, seja para 

os leitores.”41 

No sentido de constituir uma mais-valia cultural para os alunos, o texto dramático pode 

ainda ser o mote para uma acção de sensibilização em relação ao teatro, sensibilização esta que 

pode ser acompanhada por uma ida ao teatro, quer seja para assistir à representação de uma peça, 

quer seja para efectuar uma visita ao teatro (plateia, palco, bastidores, camarins, etc.)  

No processo de ensino/aprendizagem não se pode esquecer o papel fundamental do 

professor. É ele quem dará a conhecer aos alunos este género textual e a forma como o fizer 

condicionará a disponibilidade que, no futuro, esses alunos, terão perante o texto dramático e o 

teatro. Deste modo se conclui que a sua atitude dentro da sala de aula deve passar pelo 

envolvimento efectivo nas actividades a realizar com o texto dramático, envolvimento este que 

deve ser sincero e honesto, incutindo nos alunos o apreço pelo texto dramático e, 

consequentemente, pelo teatro. Segundo Sousa e Freitas, a utilização do texto dramático “permite 

colocar em prática um ensino cativante, pelo elevado nível de envolvimento que as crianças 

revelam nessas actividades”. (Sousa e Freitas, p.17). Tal como as expressões artísticas que 

desempenham um papel fundamental no desenvolvimento pessoal e social das crianças e jovens, o 

texto dramático promove a auto-confiança, o que leva a criança ou o jovem a auto-descobrir-se, a 

afirmar-se e a relacionar-se com os outros e com o meio.  

                                                             
41 Cf. Sitografia: artigo de Carlos Augusto Nazareth, O texto teatral na formação do leitor. 
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No entanto, para a maioria dos professores, e também dos alunos, o primeiro contacto com 

a teatralidade é realizado a partir dos textos que têm de analisar em cumprimento de um 

determinado programa escolar. Os professores dos Ensinos Básico e Secundário não estão 

“vocacionados” para a animação teatral, sob a forma de jogo dramático, de leitura dramática ou 

encenada bem entendido, pelo que se torna uma necessidade dotá-los de utensílios eficazes que 

permitam uma abordagem mais significativa do texto dramático em contexto de sala de aula.42 No 

mesmo sentido, verifica-se (cf. Capítulo I – Prescrições programáticas) que, ao invés de outros 

géneros textuais, como o romance, o conto, entre outros, o texto dramático, como unidade 

pertencente aos Programas de Ensino, não tem sido alvo de um estudo profundo no sentido de 

possibilitar aos docentes conhecimentos e materiais pedagógicos, que lhes possibilitem actualizar 

as suas práticas docentes e que permitam encarar o texto dramático sem receios, nem dúvidas. 

Como mencionado na Introdução do presente estudo, actualmente continua a realizar-se 

uma análise demasiado literária do texto dramático na qual se evidenciam as estruturas interna e 

externa do texto, se definem os tipos de textos que nele surgem, se caracterizam os intervenientes 

na acção, assim como o tempo e o espaço. No entanto, esse tipo de análise não permite uma 

estruturação das particularidades deste género que nos remeta para a visão cénica implícita no 

texto. Uma possível estruturação passará pela instauração de um conjunto de actividades que 

sejam inovadoras, quer pelo seu objectivo, quer pela sua prática. Assim, contrariando o estudo que 

ainda se pratica do texto dramático, poder-se-ia propor um conjunto de actividades que 

funcionassem como ponte entre duas realidades que, apesar de sobreviverem autonomamente, 

mantêm ligações evidentes e fundamentais. 

Tendo sempre presente este elo entre texto e representação, sugere-se uma interpretação do 

texto principal, constituído pelas falas das personagens, relacionando-o com as indicações 

presentes no texto secundário, ou didascálico. Esta sugestão pretende que se trabalhe em uníssono 

os signos linguísticos e não linguísticos presentes no texto dramático, ou seja, que se completem 

os sentidos do texto dramático através da relação entre discurso das personagens e as referências 

aos adereços de cena, aos acessórios, aos jogos de luz e de som, aos gestos e movimentos das 

personagens, às nuances no tom de voz, às pausas, aos ritmos e também aos momentos de silêncio. 

                                                             
42 Rosemarie Calzavara, no seu artigo “Encenar e Ensinar – O Texto Dramático na Escola”, (cf. Sitografia) refere-se à 

ausência de conhecimentos por parte dos professores para orientarem o estudo do texto dramático em sala de aula como 
sendo uma problemática comum a Portugal e ao Brasil.  
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São todos estes componentes que tornam o texto dramático num discurso polissémico estruturado 

em torno da mensagem a transmitir.  

Será importante que as actividades propostas levem os alunos a certificarem-se de que 

todos os elementos que surgem no texto dramático, e depois no palco, são imprescindíveis para a 

compreensão da obra, que todos têm um significado e que nenhum surge por acaso. 

Em suma, as unidades lectivas dedicadas à abordagem do texto dramático devem ter como 

objectivos estimular a autonomia e o aprofundamento das capacidades de reflexão sobre o texto 

dramático; a consciencialização dos processos presentes no texto dramático que estão implicados 

na construção de um espectáculo teatral; levar os alunos a assistirem a espectáculos de teatro e a 

reflectirem sobre eles, desenvolvendo, deste modo, um “pensamento dramatúrgico”, ou, nas 

palavras de Bernard Dort, um ―estado de espírito dramatúrgico.”43 Finalmente, acreditamos que 

estes objectivos, quando concretizados, poderão ter consequências muito positivas no 

desenvolvimento cultural e pessoal dos discentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
43 Dort, Bernard et. al, Questões de Dramaturgia I, Escola Superior de Teatro e Cinema, Centro de Documentação e 

Investigação Teatral, Lisboa, 1993 
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CAPÍTULO II – EXPOSIÇÃO PRAGMÁTICA 

 

2.1  Contextualização da escola de estágio 

Antes de entrar no mundo da Escola Secundária Eça de Queirós, adiante designada por 

ESEQ, é imprescindível conhecer o panorama social, económico e cultural em que esta se insere.  

A ESEQ localiza-se na cidade da Póvoa de Varzim, cidade que pertence ao distrito do 

Porto. A Póvoa foi elevada a cidade em 1973, havendo, no entanto, registos desta, desde o ano de 

953. 

Se em tempos a sua actividade económica se fundava na pesca, actualmente a Póvoa 

converteu-se num centro turístico em que as praias, o ainda recente Parque da Cidade, os bares, os 

pubs e o jogo regulamentado e oficial do Casino da Póvoa constituem as grandes atracções da 

cidade.  

A cidade possui o Museu de Etnografia e História, a Biblioteca Municipal Rocha Peixoto, 

a Escola de Música a funcionar no Auditório Municipal, e as suas associações desportivas mais 

importantes são o Varzim Sport Club, o Clube Naval Povoense e o Clube Desportivo da Póvoa.   

A esta cidade ligaram-se algumas figuras emblemáticas da nossa literatura, como Agustina 

Bessa-Luís, Gomes de Amorim, Camilo Castelo Branco, José Régio, Eça de Queirós, entre outros. 

Os seus edifícios foram ateliê para alguns destes ilustres escritores, como por exemplo o antigo 

Hotel Luzo-Brazileiro onde Camilo Castelo Branco escreveu parte da sua obra, o Diana Bar onde 

José Régio criou grande parte da sua produção literária e onde passava as suas tardes em convívio 

com amigos, cuja afinidade intelectual proporcionava agradáveis tertúlias.  

Nos últimos anos a população da Póvoa tendeu a aumentar, não só devido à boa situação 

geográfica, à melhoria das vias de ligação e ao Metro, mas também à regeneração da orla 

marítima, de praças e avenidas, enfim, a todo um processo de regeneração urbana que levou à 

expansão física da cidade.  

Hoje, a Póvoa de Varzim tornou-se numa das cidades mais procuradas para fixação de 

residência e, ao contrário de outras cidades periféricas do Grande Porto, não se constitui como 

uma mera cidade-dormitório desta última; cresceu e desenvolveu-se independentemente e até 

serve de centralidade para as localidades vizinhas. Vive do comércio, das indústrias - sobretudo a 
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têxtil e de cordoaria – da construção civil, da ourivesaria e da prataria e ainda da faina do mar, 

fazendo coabitar pessoas de níveis sócio-económicos e culturais deveras distintos.  

Esta última referência justifica-se na medida em que as disparidades sócio-económicas e 

culturais da sua população se irão reflectir na população escolar da ESEQ. No entanto, segundo o 

Projecto Educativo da escola, esta “diversidade dos seus alunos é um factor de enriquecimento 

organizacional e uma mais-valia, não despicienda, na formação dos seus alunos.”  

A ESEQ foi, durante muitos anos, o único estabelecimento de ensino secundário da cidade 

da Póvoa e arredores e, no imaginário popular, continua a ser O Liceu, denominação que passou a 

ter a partir de 1904 – Liceu Nacional da Póvoa de Varzim - só a partir de 1974 passou a ter a 

denominação actual. 

A ESEQ é constituída por um único edifício cuja construção é típica da engenharia do 

Estado Novo que retoma a estrutura de claustro para muitos dos seus edifícios escolares. Mas, 

apesar dessa disposição, é uma construção de belo recorte arquitectónico que, ao longo dos anos, 

tem sido cuidada e remodelada, tendo sido construída uma nova ala para responder  às novas 

exigências do sistema de ensino, assim como foi instalado aquecimento central, equipamento e 

redes informáticas que permitem a existência de computadores, com acesso à Internet, em todas as 

salas de aula. Usufrui de espaços, equipamentos e instalações – Ginásios, Laboratórios de 

Ciências, Informática e Artes; campos de jogos exteriores, espaços verdes e jardins. 

A Escola tem uma frequência média de 1157 alunos, maioritariamente do ensino 

Secundário. 

O quadro de pessoal docente da ESEQ é composto por 131 professores, cuja maioria 

pertence ao quadro de escola. Em relação ao quadro do pessoal não docente, este é composto por 

52 funcionários com experiência e conhecimento da instituição. Estes dois aspectos fazem com 

que o ambiente vivido na ESEQ seja bastante familiar. 

A ESEQ possui, como serviços de apoio, o Serviço de Psicologia e Orientação, composto 

por uma Psicóloga e um Assistente Social, e o Núcleo de Apoio Educativo. 

A Escola Secundária Eça de Queirós é uma unidade de ensino com Contrato de 

Autonomia. Para que essa Autonomia fosse possível, a ESEQ desenvolveu o Plano de 

Desenvolvimento da Autonomia que orienta a política e gestão da Escola no sentido de 
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desenvolver e colocar em prática as medidas necessárias para o cumprimento deste mesmo 

Estatuto. Algumas dessas medidas têm como objectivo diminuir o abandono escolar e a taxa de 

insucesso, outras modernizar e melhorar a qualidade dos serviços prestados à comunidade escolar, 

relativamente aos serviços de Apoio, aos serviços Administrativos e às Estruturas Pedagógicas 

Intermédias, e outras ainda, diagnosticar situações-problema no processo de Desenvolvimento de 

Autonomia, promovendo e aplicando soluções para a resolução dessas situações. 

O Regulamento Interno da ESEQ apresenta-se como um documento que pretende “dar 

forma a conceitos de responsabilidade partilhada entre todos”44 os elementos da comunidade 

educativa.  

As normas e procedimentos inscritos no Regulamento Interno da ESEQ foram construídos 

com base no quadro legal existente e respeitam as características inerentes à comunidade escolar, 

assim como os valores, princípios e objectivos do Projecto Educativo. 

Segundo as normas do Regulamento Interno, as responsabilidades dos Órgãos de 

Administração e Gestão da ESEQ passam por garantir o direito à educação e à cultura, a liberdade 

de expressão dentro das normas estabelecidas pelo referido Regulamento; suscitar a participação 

de todos os intervenientes na acção educativa; fomentar o espírito crítico, o respeito mútuo, 

relações de cooperação e de colaboração de forma a salvaguardar a unidade e a respeitabilidade da 

ESEQ; “promover e desenvolver as acções, em colaboração com outras entidades, de âmbito 

educativo, cultural e de animação sócio-comunitária”45. 

Ambos os documentos, Projecto Educativo e Regulamento Interno da Escola Secundária 

Eça de Queirós, convergem no sentido de formar indivíduos empenhados na própria formação, 

responsáveis pelas suas acções, conscientes do seu papel de cidadãos pertencentes a uma 

sociedade onde as normas devem ser cumpridas para que seja possível uma convivência saudável 

entre todos os indivíduos e instituições que lhe dão vida. 

 

 

 

                                                             
44 Cf. Regulamento Interno, p. 5 

45 Idem p. 7 
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2.2 Caracterização das turmas nucleares do estudo 

 

Antes de iniciar a caracterização das turmas onde foi aplicado o presente estudo, torna-se 

importante, para a compreensão dos critérios de selecção das turmas, referir que a presente 

investigação não teve como objectivo realizar uma comparação entre turmas do mesmo ano ou do 

mesmo ciclo de estudos, mas sim propor uma nova forma de abordar o texto dramático no âmbito 

da leccionação das duas línguas de estágio, Português e Francês.  

 

2.2.1 Turma do 9º ano de Português: 

A turma de português é composta por 29 alunos, cujos agregados familiares são bastante 

heterogéneos, havendo alunos que moram em regime de monoparentalidade, com avós, outros são 

filhos únicos.  

Em relação às habilitações académicas dos pais, confirma-se que cerca de 24% possui 

licenciatura, 21% o 3º ciclo e 15,5% o secundário. No que respeita às profissões dos pais, estas 

estão em sintonia com as habilitações literárias antes mencionadas, havendo desde pescadores a 

médicos, professores, engenheiros, passando por técnicos administrativos, empresários, 

recepcionistas, entre outros.  

No que concerne às expectativas futuras, os alunos são unânimes em indicar o ensino 

superior como meta dos seus estudos, variando, no entanto, em relação à área seleccionada, que 

passa por Direito, Ensino, Artes, Engenharia e Economia.  

Apenas três alunos da turma reprovaram em anos anteriores e dez alunos obtiveram 

avaliação negativa em disciplinas no ano anterior, distinguindo-se as disciplinas de Matemática (3 

alunos) e de Ciências Físico-químicas (4 alunos). 

Em relação aos apoios dos Serviços de Acção Social escolar (SASE), a maioria dos alunos 

não beneficiou de qualquer apoio, tendo sido abrangidos pelos escalões A e B apenas 7 alunos.  

Os alunos que compõem a turma são bastante dinâmicos, não só nas aulas, mas também 

fora delas, o que se pode comprovar pelas actividades que praticam extra escola: música, natação, 

inglês, ténis, basquetebol, skate, atletismo, fanfarra musical, bodyboard, desporto e ginástica. 
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2.2.2 Turma do 11º ano de Francês: 

A turma de Francês do 11º ano é composta por quinze alunos, quatro do sexo masculino e 

onze do sexo feminino. 

A turma é constituída por alunos de quatro turmas diferentes, e que seguem áreas de estudo 

também diferentes, havendo alunos da área tecnológica e alunos de humanidades.  

São alunos de estratos sociais e culturais diferentes, mas que, no contexto de sala de aula, 

partilham o gosto por actividades pedagógicas que tenham por base o dinamismo das acções.  

Por conseguinte, durante o corrente ano lectivo, fizeram-se inúmeras actividades de 

simulação, de jeu de rôle com a turma. Estas actividades lúdicas permitiram uma utilização prática 

e uma consequente interiorização de conteúdos programáticos a partir do uso da língua em 

situações concretas. 

 O dinamismo que as actividades pedagógicas permitiram contribuiu, sem dúvida, para a 

superação de muitas das dificuldades que a maioria dos alunos da turma apresentava, chegando-se 

ao fim do ano sem retenções de alunos à disciplina de Francês. 

 

 

2.3 Apresentação da Área-problema 

 

Como mencionado na Introdução do presente trabalho de investigação, a observação de 

aulas no 1º período do estágio, assim como a experiência da prática docente de anos anteriores, 

permitiram constatar que a análise do texto dramático, no âmbito do ensino/aprendizagem, 

continua a realizar-se numa perspectiva quase exclusivamente literária, ou seja, sem ter em conta a 

dimensão teatral.  

Não desprezando a importância deste tipo de análise, crê-se que seja demasiado redutora 

como análise de um género que, pelas suas particularidades, não poderá ser abordado através das 

mesmas actividades estratégico-pedagógicas aplicadas ao estudo dos outros géneros literários. 

Pretende-se que o estudo do texto dramático, em contexto escolar, vá mais além e que contemple 

na sua análise os elementos que neste revelam a visão cénica aí implícita, remetendo, desta forma, 

para a sua representação em palco, fim para o qual foi concebido. 



O texto dramático em contexto de sala de aula – proposta para uma nova abordagem 

 
 

34 
 

Para o estado actual em que se encontra o estudo do texto dramático poderá contribuir o 

escasso tempo que a ele é dedicado na programação das unidades lectivas, ou a falta de 

disponibilidade dos docentes para uma nova forma de abordagem do mesmo. Esta última hipótese 

poderá justificar-se pela falta de formação dos docentes na área do teatro. Assim sendo, pensamos 

que, no domínio do ensino-aprendizagem, seria importante uma relação mais próxima da escola 

com o meio e nomeadamente com os teatros, aderindo a projectos educativos como, por exemplo, 

o espectáculo apresentado, durante o ano lectivo de 2009/2010, pelo Centro Dramático de Viana 46, 

no Teatro Municipal Sá de Miranda e que se intitulava “Abre-te Cena” (cartaz da peça: anexo 11); 

tratava-se de uma visita-guiada por um cicerone-fantasma através do teatro-edifício e do teatro-

espectáculo percorrendo átrio, corredores, palco, subpalco, camarins, salão nobre, e em que o 

grupo de "turistas-espectadores" se cruzava com Sá de Miranda, com personagens do 1º 

espectáculo do Centro Dramático de Viana, com um quadro de uma revista de Salvato Feijó, com 

uma actriz a maquilhar-se, com técnicos de luz e de som que mostravam o funcionamento dos 

equipamentos. 

Para além da iniciativa do Centro Dramático de Viana, também o Teatro Nacional São 

João no Porto47 (TNSJ) apresenta outros projectos educativos, de entre os quais destacamos as 

visitas guiadas pelo edifício durante as quais o Teatro, a Arquitectura e a História do TNSJ são 

abordados por especialistas; “Escolas no Teatro” é outro dos projectos educativos que pretende 

estimular a frequência do TNSJ enquanto instrumento de enriquecimento das práticas pedagógicas 

desenvolvidas nas escolas. Deste modo, o TNSJ propõe às escolas que invistam a experiência 

adquirida frequentando os espectáculos, realizando projectos de expressão plástica ou escrita, que 

mais tarde serão objecto de uma exposição. Todo o projecto é desenvolvido segundo uma matriz 

de responsabilização e autonomia de projecto por parte dos participantes.  

Os projectos do Centro Dramático de Viana e do TNSJ mencionados são apenas dois 

exemplos de iniciativas que os teatros disponibilizam a toda a comunidade educativa e que podem 

ser tidos em conta no momento em que se pensam as actividades a realizar no decurso do ano 

lectivo. 

                                                             
46 O calendário das actividades realizadas pelo Centro Dramático de Viana pode ser consultado a partir do sítio: 
http://www.centrodramaticodeviana.com 
47 Os projectos educativos do TNSJ podem ser consultados na seguinte página electrónica: http://www.tnsj.pt 

http://www.centrodramaticodeviana.com/
http://www.tnsj.pt/
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No âmbito da disciplina de Língua Portuguesa, outra razão para que se proceda a uma 

análise puramente literária do texto dramático, será, provavelmente, a preocupação dos docentes 

em preparar os alunos para o tipo de questões que, habitualmente, surgem nos Exames Nacionais a 

nível dos 9º e 12º anos.  

Uma análise dos Exames Nacionais de Português do 12º ano, das 1as e 2as fases, dos anos 

de 2007, 2008 e 2009, permitiu constatar que as questões que surgem a propósito dos textos 

dramáticos cingem-se a uma análise literária. No entanto, em relação ao 9º ano, foi gratificante 

verificar que, em 2009, na 1ª fase da primeira chamada dos Exames Nacionais de Português, as 

questões relativas ao texto As Três Cidras do Amor, de Yvette Centeno, apresentavam uma 

tentativa de mudança procurando que os alunos identificassem a ligação entre o espaço descrito 

nas indicações cénicas e o estado de espírito de uma das personagens, isto para além de ser 

solicitada a opinião dos mesmos sobre a troca de papéis entre duas personagens, decidida pelo 

encenador, aquando de uma das suas representações.48 

Por seu lado, como se poderá verificar no ponto 3.2 do capítulo III (Actividades 

realizadas), os manuais escolares também não propõem actividades significativas que contribuam 

para a mudança da situação de abordagem do texto dramático. Porém, os docentes, no âmbito das 

suas aulas, poderiam iniciar essa mudança, acrescentando às actividades propostas pelos manuais, 

outras que encaminhem os alunos no sentido de perceberem que o texto dramático, no conjunto 

dos textos literários, tem um estatuto diferente que se prende com a dualidade do seu carácter, 

texto e representação.  

Assim, na tentativa de promover uma nova abordagem do texto dramático, nas turmas 

envolvidas no estudo, e para que fosse possível uma avaliação dos conhecimentos dos alunos em 

relação ao género dramático, procedeu-se à elaboração de uma ficha de recolha de informações 

(anexo 2), que será estudada pormenorizadamente no ponto 3.1 do Capítulo III. Esta foi 

preenchida pelos alunos de ambas as turmas de estudo, após o que se procedeu à recolha e 

tratamento dos dados. A partir da análise destes dados, foi possível verificar que os alunos não 

revelavam dúvidas significativas em relação à estrutura interna e externa, e às modalidades do 

texto dramático. 

                                                             
48 O excerto do Exame Nacional de Português, contendo as questões mencionadas, encontra-se, para consulta, no 
anexo 1. 
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No entanto, despertou a atenção o facto de todos os alunos terem considerado a 

representação como a finalidade do texto dramático. Esta atitude revelou que estes tinham 

interiorizada a ideia de que este género textual tem como última finalidade ser representado em 

palco. Assim sendo, este seria um ponto a ser desenvolvido com os alunos no sentido de estes se 

consciencializarem das especificidades do texto dramático que fazem deste um género peculiar em 

relação aos outros géneros literários. 

 Contudo, se por um lado o panorama a nível de conhecimentos estruturais sobre o texto 

dramático se afigurava positivo, por outro lado, a determinação dos alunos para o estudo deste 

género não se apresentava a ideal, pois, quando questionados, oralmente, sobre as suas 

preferências de leitura, estes nunca indicaram o texto dramático como sendo uma delas.  

A situação mencionada, leva a crer que o texto dramático ainda não entrou no universo dos 

alunos, não faz parte do seu dia-a-dia de leitores. Esta condição em que se encontra a análise do 

texto dramático poderá, porventura, ficar a dever-se à conjugação de “falhas” em vários domínios, 

possivelmente a nível da gestão dos programas e actividades por parte das escolas, a nível da 

formação dos docentes, a nível da elaboração dos Programas Educacionais, ou, ainda, 

provavelmente, a nível da conjuntura sócio-cultural da própria sociedade onde se integram os 

alunos. Como foi referido no ponto 2.1 do actual Capítulo, a ESEQ insere-se num meio onde se 

evidencia uma disparidade de níveis sociais, económicos e culturais dos alunos, o que sugere um 

leque variado de actividades praticadas e onde parece não haver lugar para a leitura do texto 

dramático, nem o gosto pelo teatro.  

No entanto, dentro da sala de aula, tenta-se contrariar esta situação através da novidade das 

actividades e dos objectivos das mesmas, mas para que os alunos se disponham a uma nova 

perspectiva de estudo, que os direccione para novas aprendizagens do e com o texto dramático, é 

imprescindível que se sintam de algum modo motivados para o fazer; neste mesmo sentido, Pierre 

Bach, no seu artigo “O Prazer da Leitura”, afirma:  

― (…) não acredito que se possa ter desejo de aprender seja o que for, quando as pessoas 

se aborrecem. Em todo o caso eu nunca o consigo.‖ (Bach, 1991:12) 

Esta motivação passa, sem dúvida, por práticas docentes direccionadas para actividades 

lúdicas mais dinâmicas, que irão cativar os alunos, permitindo-lhes um conhecimento mais 

alargado do texto dramático e a prática de múltiplas tarefas que através deste se podem pôr em 
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prática. É importante que os alunos reconheçam que a representação é o fim último do texto 

dramático, mas é igualmente importante que identifiquem no texto as marcas que testemunham 

essa finalidade e o modo como se conjugam entre si e com o texto principal para que, em 

conjunto, consigam difundir a imagem de um texto que ganha vida a partir de si mesmo.   

Do que fica dito, pode concluir-se que, por razões diversas, algumas das quais expostas 

anteriormente, o texto dramático continua a ser estudado, no âmbito escolar, de forma ainda 

incompleta, privilegiando-se uma análise “tradicional” que não contempla a visão cénica indicada 

pelas peculiaridades expressas no próprio texto. Por outro lado, os alunos não se sentem cativados 

para a leitura e para o estudo do texto dramático, talvez porque não se sintam seduzidos pela 

forma como o género dramático é abordado, apresentando-se, de alguma forma, monótona a sua 

análise.  

Identificada a situação em que se encontra o estudo do texto dramático, reconhecidas 

algumas das possíveis causas dessa situação e verificada a disponibilidade dos alunos para a sua 

recepção, resta conceber e experimentar actividades que contrariem a condição actual do estudo 

deste género textual. 
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CAPÍTULO III - ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

3.1 Apresentação 

De acordo com o tempo destinado pelo Programa à unidade sobre o texto dramático, foram 

pensadas, como actividades a desenvolver nas turmas de estudo, a análise do Auto da barca do 

Inferno de Gil Vicente, no 9º ano, na turma de Português, compreendendo dois blocos de 90 

minutos cada, e a análise da obra Choco BN de Xavier Durringer49, no 11º ano de Francês com a 

duração de três blocos de 90 minutos.   

Em ambas as turmas, os alunos mostraram-se abertos a novas propostas de actividades, 

mas, enquanto os alunos do 9º ano de Português se manifestaram mais interventivos nas aulas, 

questionando e apresentando, espontaneamente, os seus pontos de vista, os alunos do 11º ano de 

Francês mostraram-se inicialmente mais passivos, menos participativos (vf. Capítulo II, ponto 2.2 

– Caracterização das turmas). Esta diferença de atitudes poderá ter ficado a dever-se à língua em 

que se expressavam: os alunos de Português não tinham obstáculos a nível linguístico, daí 

exporem as suas ideias sem restrições; os alunos de Francês, porque tinham de se expressar em 

Língua Estrangeira, mostraram-se mais inibidos, com dificuldades em transmitir as suas opiniões.  

Antes de se dar início ao trabalho com o texto dramático, tornou-se urgente o levantamento 

dos conhecimentos que os alunos possuíam em relação a este género. Deste modo, e após o 

preenchimento da ficha mencionada no ponto 2.3 do Capítulo II, procedeu-se à recolha e 

tratamento dos dados por turma, e, como se pode confirmar pelos dados do quadro A do anexo 2, 

concluiu-se que, em ambas as turmas, os alunos não revelaram dificuldades em reconhecer o 

dramaturgo como aquele que escreve textos dramáticos, em identificar o cenário como o lugar 

onde decorre a acção, em relacionar a cena com a entrada e saída de personagens, em concluir que  

uma fala que não é supostamente ouvida pelas outras personagens é designada por aparte e que a 

descrição não é predominante neste género textual. 

                                                             

49
 DU CHAXEL, Françoise (ed alt), Théâtre en court 1- 12 pièces pour adolescents, Editions Théâtrales, Montreuil-Sous-

Bois, 2005. 
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Quanto às dificuldades mais imediatas evidenciadas pelos alunos das duas turmas, 

constatou-se que estas se relacionavam, sobretudo, com a definição dos actos como constituindo 

as grandes divisões do texto dramático, que também correspondem a uma mudança de cenário, e 

do cenógrafo como aquele que imagina e realiza os cenários.  

Apesar das dificuldades apresentadas, a análise dos resultados das referidas fichas permitiu 

constatar que a maioria dos alunos de ambas as turmas possuía noções sobre o texto dramático, 

noções essas que funcionaram como suporte, fornecendo pistas a partir das quais se pensaram e 

elaboraram actividades a realizar nas aulas e das quais se falará mais adiante.  

Ainda a partir da análise dos dados, torna-se essencial voltar a explorar o facto de os 

alunos de ambas as turmas terem assinalado a representação como a finalidade do texto dramático, 

testemunhando, desta forma a ligação entre texto dramático e representação teatral. Aquando desta 

constatação decidiu-se retomar a primeira questão da ficha de recolha de informações e 

problematizar com os alunos o resultado das suas respostas, levando-os, desta feita, a questionar a 

ideia que revelaram em relação aos fins a que se destina o texto dramático. O debate teve como 

finalidade despertar nos alunos uma atitude mais activa perante o estudo do texto dramático, 

levando-os a reflectir sobre as particularidades que neste nos remetem para a representação teatral. 

Em relação à ficha de recolha de informação, concluiu-se que, apesar da sua evidente 

utilidade como documento base de trabalho, esta poderia ter abordado de forma mais específica o 

texto dramático nas suas duas facetas, texto e representação, ou seja, poderia, através de questões 

sucintas, tornar mais evidentes as particularidades que tornam este género textual único entre os 

restantes géneros literários, e, deste modo, despertar nos alunos a curiosidade em conhecê-lo 

melhor. 

Contudo, será importante referir que na impossibilidade de elaborar uma nova ficha com as 

rectificações consideradas, de apresentá-la aos alunos e, posteriormente, analisar os seus 

resultados, optou-se por apresentar em anexo um exemplo de ficha (anexo 3) que se considera 

mais completa na medida em que fornece um maior número de informação sobre os 

conhecimentos que os alunos possuem sobre o género textual em estudo, permitindo, ainda, a 

elaboração de actividades a partir de bases mais sólidas e precisas. 

No entanto, tendo em conta a nova proposta de estudo do texto dramático, torna-se 

evidente que tanto a ficha apresentada aos alunos como a ficha proposta em anexo não dão conta 

 Ao terminares o estudo do texto dramático, propomos-te que respondas, de forma consciente, ao 

questionário que se segue. 

Parte I 

1. Já conhecias a obra dramática que acabas de estudar? 
 

Sim 
 

Não  

2. Como defines o seu estudo: 

Aborrecido 

Interessante 

Sem grandes novidades 

 
3. Das actividades que realizaste, qual foi a que mais te agradou? Porquê? 

 
4. E a que menos gostaste? Porquê? 

 
5. Imagina que tens de realizar uma ficha de leitura de uma obra à tua escolha. Na tua selecção 

incluirias uma obra dramática? 
 

6. Se hoje te convidassem para assistir a uma peça de teatro, aceitarias ou não o convite? Porquê? 
 

7. Na tua opinião, o tempo dedicado ao estudo do texto dramático foi suficiente para realizares as 
actividades que te foram propostas? Justifica a tua resposta. 

 

Parte II 

1. O encenador deve seguir fielmente o texto que pretende encenar? Justifica. 

 

2. No teatro, a(s) mensagem(s), o(s) sentido(s )da peça são transmitidos ao público somente através 

da fala dos actores? Justifica. 

 

3. Indica alguns signos cénicos que poderão ser utilizados para auxiliar na transmissão da mensagem 

do texto quando representado. 

 

4. Os signos cénicos que surgem nas representações em palco estão sempre presentes nas indicações 

cénicas do texto dramático? 

 

5. A estrutura dos textos dramáticos contemporâneos segue as normas clássicas de composição de 

uma obra dramática? Justifica. 

 

6. Tendo presentes as actividades em que transformaste textos poéticos/narrativos em textos 

dramáticos, pensas que o sentido dos textos ficou alterado com essa passagem? 

Sim, porque___________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Não, porque___________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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dos resultados obtidos com as actividades realizadas nas turmas abrangidas pelo estudo, assim 

como também não abrangem as recomendações, as propostas decorrentes do presente trabalho. 

Deste modo, revelou-se urgente a elaboração de uma ficha que seria preenchida pelos alunos ao 

concluir a unidade sobre o texto dramático. Este documento permitiria ao docente verificar os 

progressos dos discentes após a aplicação de novas estratégias de abordagem do texto dramá tico. 

Esta análise realizar-se-ia através do estudo comparativo entre a ficha de recolha de informações, 

aplicada no início do estudo do texto dramático, e a ficha a realizar no fim da unidade, e que se 

apresenta no anexo 4. 

Antes da abordagem das actividades praticadas em cada turma, será importante subl inhar o 

facto de a utilização dos meios informáticos se ter revelado, em ambas as turmas, bastante positiva 

na medida em que se constatou um aumento da atenção dos alunos e, desta forma, uma maior 

concentração nas actividades. Foi, também, com base nesta adesão às TIC que se sugeriram, em 

Francês, os endereços electrónicos para futuras pesquisas. 

 

3.2 Actividades realizadas na turma de Português 

Aquando do estudo da obra de Gil Vicente, Auto da barca do Inferno, na turma do 9º ano 

de Português, foi analisada a cena dos quatro Cavaleiros (anexo 5). Esta, pelo número de 

personagens, permitia a participação, no momento da leitura dramatizada, de um maior número de 

alunos do que a maioria das outras cenas, o que seria, em princípio, uma vantagem, dado que um 

dos objectivos do plano de aula era o envolvimento de todos os alunos nas actividades realizadas. 

Como actividade de preparação para o estudo da obra de Gil Vicente, apenas foi possível a 

realização da ficha de recolha de informações, mencionada anteriormente, isto porque o estágio da 

disciplina de Português só teve início no segundo período de aulas. Esta situação ficou a dever -se 

à ausência da professora orientadora por motivos de doença, tendo, no entanto, condicionado a 

preparação, a aplicação e consequente análise das estratégias e actividades postas em prática. 

Assim sendo, tentou-se, ao longo da unidade lectiva, colmatar as dificuldades que os alunos 

revelaram, quer aquando da realização da ficha de recolha de informações, quer no decorrer das 

aulas leccionadas. 

Antes de se iniciar a descrição das actividades realizadas com a turma, e na tentativa de 

sintetizar as inovações relativas ao estudo do texto dramático propostas pelo manual de português, 
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adoptado no 9º ano, apresenta-se, de seguida, uma análise e comentário da unidade “O texto 

dramático”, unidade esta que orientou as aulas dedicadas à obra vicentina em questão. Deste 

modo, a primeira actividade proposta pelo manual consistia na análise de uma imagem, tendo em 

conta a vivência dos alunos enquanto espectadores, e no comentário de uma citação de José 

Rodrigues Miguéis sobre o teatro.  

Para além da imagem e da citação, encontrava-se, nas duas primeiras páginas desta 

unidade, um índice dos itens que serão abordados e um glossário onde os alunos poderão ter  um 

primeiro contacto com definições relacionadas com o texto dramático, suas categorias e 

modalidades. Estas noções surgem de forma bastante sintetizada, dando aos alunos uma visão 

deveras reduzida do que poderá ser o texto dramático, as suas categorias e modalidades. No 

entanto, surgem, a meu ver desarticulados, nas páginas que concluem esta unidade, cinco quadros 

que desenvolvem estes conceitos iniciais de forma precisa e esclarecedora. 

Antes da leitura da obra, o manual propõe a leitura de alguns excertos de textos referentes 

às razões pelas quais se estuda Gil Vicente, às origens do teatro, às manifestações teatrais pré-

vicentinas, às fontes vicentinas e à contextualização histórico-social do autor e da sua produção 

literária. Para além das actividades de leitura, são propostas produções escritas a partir dessas 

mesmas leituras e a sua inclusão no portefólio do aluno. São, ainda, apresentados textos que 

contextualizam a obra quanto ao assunto tratado e à intenção do autor, que expõem a estrutura 

externa e interna da obra, que definem e justificam o tipo das personagens, assim como o tipo de 

linguagem e de estilo.  

Após a introdução, passa-se à leitura e análise das cenas do auto. Neste último momento, 

pode-se verificar que não existem inovações significativas no que respeita à compreensão do texto 

e ao funcionamento da língua: continua-se a solicitar aos alunos a identificação e caracterização 

das personagens, dos seus movimentos, atitudes e estados de espírito, do teor das suas conversas e 

das actividades desempenhadas; a identificação dos tipos de cómico presentes nas cenas; a 

identificação e caracterização dos símbolos cénicos e dos elementos alegóricos; o levantamento e 

justificação de termos específicos. A nível do funcionamento da língua, identifica-se e justifica-se 

os registos de língua e os tipos de frases predominantes em cada cena; analisam-se os tempos e 

modos verbais empregues; estudam-se os fenómenos fonéticos ocorridos em algumas palavras; 

formam-se campos lexicais e famílias de palavras; analisa-se sintacticamente as frases. 
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Nestes dois momentos de análise do texto dramático, compreensão e funcionamento da 

língua, a novidade surge quando é proposto aos alunos que identifiquem o percurso cénico das 

personagens e o seu consequente destino. Esta actividade permite que os discentes visualizem as 

cenas, realizando uma representação mental das mesmas. 

A nível da expressão escrita, propõe-se a elaboração de textos publicitários, de cartas, de 

contos, de entrevistas, de diálogos, de comentários e de textos argumentativos e expositivos. Mas, 

estas actividades de produção escrita nada trazem de novo à exploração do texto dramático, 

chegam mesmo a parecer antagónicas ao tema da unidade, ou seja, não se verifica uma relação 

entre a escrita de um texto dramático e, por exemplo, a escrita de um texto publicitário, de uma 

carta ou mesmo de uma entrevista. No entanto, e surpreendentemente, surge uma única proposta 

de produção de texto dramático: esta acontece aquando da cena de Joane, o parvo, e consiste na 

produção de um texto dramático através do qual os alunos deveriam expor algumas situações 

ridículas da actualidade. 

Embora esta proposta aponte para o início de uma mudança na percepção da análise deste 

género textual, surge uma indicação de proposta de actividade que minimiza esta expectativa, ou 

seja, após a produção escrita, é sugerido aos alunos que representem o texto que produziram. Ora, 

a formulação utilizada na sugestão de produção escrita não permite distinguir dois domínios, a 

leitura dramatizada e a representação teatral: realizar uma leitura dramatizada não é o mesmo que 

representar. A representação implica um conjunto de elementos que, pela sua dimensão e 

especificidade, não podem ser considerados no âmbito da leitura dramatizada. Por exemplo: os 

cenários, os adereços, a iluminação, o som, o guarda-roupa, a movimentação das personagens em 

palco, os gestos, o tom de voz, entre outros, são componentes da representação, do espectáculo 

teatral, que não são iminentes num momento de leitura dramatizada em sala de aula, apesar desta 

poder ser acompanhada de alguns destes elementos, como dos adereços, dos gestos, do tom de 

voz, etc. 

Após este parêntesis sobre as actividades propostas pelo manual, retoma-se a análise das 

actividades realizadas com a turma do 9º ano de Português. Assim, na aula anterior àquela na qual 

se abordaria a cena dos quatro cavaleiros, foram solicitados voluntários para a realização da leitura 

dramatizada. Esta forma de selecção de leitores para a cena revelou-se uma importante referência 

das características dos alunos da turma: foi notória a divisão dos alunos; enquanto alguns se 
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prontificaram de imediato para ler, outros negaram-se prontamente e outros, ainda, afirmaram que 

leriam, mas se não tivessem de se expor, ou seja, de ler de frente para os colegas. 

As diferentes atitudes foram imprescindíveis, pois não só permitiram verificar a 

disponibilidade dos alunos para a leitura, como também forneceram informações sobre o carácter 

introvertido de alguns alunos. Esta última informação permitia que se verificasse até que ponto o 

texto dramático poderia ter um papel positivo na integração desses alunos; deste modo concordou-

se com o pedido dos alunos e foi permitido que estes realizassem a leitura a partir dos seus 

lugares. 

Na aula dedicada à leitura dramatizada, constatou-se que os alunos mais introvertidos não 

tinham dificuldades a nível da leitura, liam correctamente, fluentemente, demonstravam 

competência leitora ou, para retomar a expressão de Steiner, “habilidade na leitura”.50  Como tal, 

liam de forma a estabelecer uma ligação entre a entoação, o ritmo e a mensagem a transmitir, 

revelando, deste modo, compreender e valorizar as indicações do texto e a intenção do autor; por 

exemplo, nas didascálias anteriores à primeira réplica dos cavaleiros, é dito que estes entram 

cantando e os alunos lêem dando a entoação adequada, ou seja, cantarolando as réplicas dos quatro 

cavaleiros; auxiliando os alunos nesta tarefa, predominavam as frases de tipo exclamativo, 

confirmando a musicalidade da linguagem. Outro exemplo da compreensão do texto por parte dos 

alunos será o tom de superioridade que deram às falas dos cavaleiros quando estes respondem ao 

Diabo. Na verdade, os cavaleiros dirigem-se ao “arrais do inferno” revelando desprezo pela sua  

pessoa e fazem-no através do léxico utilizado, cujo sentido os alunos reconhecem e expressam a 

nível da leitura. 

Seguidamente, procedeu-se à análise da cena de acordo com os parâmetros definidos pelo 

manual: identificação e caracterização das personagens e do tipo social a que pertenciam, 

identificação dos elementos externos e do seu valor simbólico, reconhecimento dos sentimentos do 

Diabo face à passagem dos cavaleiros, entre outros parâmetros. 

Concluída a análise proposta pelo manual, estabeleceu-se um diálogo vertical e horizontal, 

no qual foi debatido o assunto da guerra em nome da religião; a esse propósito foi referido que, na 

altura em que Gil Vicente escreveu o Auto da Barca do Inferno, a luta contra os mouros era 

                                                             
50 Rudolf Steiner (cit. Carlos Augusto Nazareth, O texto teatral na formação do leitor – cf. sitografia). 
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considerada uma guerra santa, por isso recompensada com o céu, aqui representado pela “barca do 

Anjo”.  

A referida actividade pretendia preparar os alunos para o momento de produção escrita, 

funcionando o debate como despoletador de ideias, de opiniões, de interrogações. Tirando partido 

desta onda de entusiasmo, sugere-se aos alunos que concebam um destino diferente para os quatro 

cavaleiros. A partir da interiorização das informações e ideias debatidas, os alunos procederam à 

realização dos textos, que se encontram exemplificados no anexo 6, e de seguida, apresentaram-

nos à turma, através de uma leitura dramatizada.  

Na elaboração dos textos, foi solicitado aos alunos que tivessem em conta a adequação do 

texto das didascálias ao conteúdo da mensagem que pretendiam transmitir e à cena que 

imaginavam representada em palco.  

Com esta actividade tentou-se que os alunos produzissem um excerto de texto dramático 

tendo como fim a sua representação. Para além desta, outras actividades, que resultariam numa 

continuação da primeira, poderiam ter sido postas em prática, porém, a escassez de tempo não o 

permitiu. Pela sua pertinência, algumas dessas actividades serão desenvolvidas no Capítulo IV, no 

ponto 4.2 – Recomendações. 

Em relação à turma de Português, pode concluir-se que a proposta de actividade de leitura 

dramatizada foi bem sucedida na medida em que todos os alunos nela envolvidos leram o texto 

fazendo a correcta correspondência entre as indicações das didascálias e as réplicas das 

personagens. Outros alunos pronunciaram o texto com uma entoação e um ritmo adequados à 

visão que tinham concebido do texto, por exemplo, na fala do 1º cavaleiro, quando este responde 

ao Diabo, os alunos, adivinhando uma situação de desprezo do cavaleiro em relação ao Diabo, 

leram aumentando o tom de voz e acelerando o ritmo da fala, demonstrando, desta forma a 

superioridade e arrogância do cavaleiro.  

Ainda na actividade de leitura, verificou-se que mesmo os alunos mais introvertidos 

conseguiram realizar a tarefa com êxito, confirmando, desta forma, que o estudo do texto  

dramático poderá ser um momento de sociabilização entre todos os alunos.  

 Com a actividade de produção escrita e, sobretudo, com o debate que a antecedeu, os 

alunos da turma de Português puderam verificar a importância da contextualização sócio-cultural 

na compreensão de uma obra literária, neste caso concreto, do texto dramático, e conseguiram 
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produzir textos com um destino diferente para os quatro cavaleiros, tal como lhes tinha sido 

solicitado. Alguns alunos revelaram bastante criatividade e todos revelaram possuir 

conhecimentos indispensáveis sobre a estrutura do texto dramático, sobretudo, no que respeita à 

sua estrutura externa. 

Houve alunos que tentaram traduzir a visão cénica dos seus textos através de didascálias, 

mostrando, desta forma, que tinham alcançado um dos principais objectivos da aula, ou seja, 

compreender que o texto dramático, através dos vários elementos que o compõem, engloba em si a 

passividade do texto escrito e ao mesmo tempo a dinâmica da representação em palco.  

Apesar de se terem conseguido alcançar os objectivos mínimos propostos para a unidade 

lectiva sobre o texto dramático, seria benéfico, não só para o enriquecimento das actividades a 

desenvolver no estudo deste género, mas também para a consolidação dos conhecimentos dos 

alunos, que, no âmbito da disciplina de Português do 9º ano, se colocassem em prática outras 

actividades, como, por exemplo, a transformação do texto poético em texto dramático, com ―O 

Mostrengo” de Fernando Pessoa, “O Adamastor” de João de Barros ou com a cena de “O gigante 

Adamastor” d’Os Lusíadas.  

As actividades, que acabam de ser mencionadas, foram, na verdade, pensadas para as aulas 

de Português, no entanto, não foram postas em prática devido ao tempo limitado de que se 

dispunha para a realização das regências nesta disciplina. 

 

3.3 Actividades realizadas na turma de Francês 

Como referido no Capítulo II, no ponto 2.2 – Caracterização das turmas, a turma de 

Francês é bastante heterogénea, havendo alunos que, de acordo com o QECR, se caracterizam 

como utilizadores elementares situados no nível A1 de proficiência, sendo capazes “de 

compreender e utilizar expressões familiares e correntes, assim como enunciados que visam 

satisfazer necessidades imediatas”, como apresentar-se ou apresentar alguém, colocar questões 

simples sobre assuntos como o lugar onde o seu interlocutor mora, as suas relações, e de responder 

a questões do mesmo tipo. Porém, esta comunicação só é possível desde que o “seu interlocutor 

fale clara e pausadamente e se mostre colaborante”. (QECR, p.); outros no nível A2, capazes de 

“comunicar em situações correntes que apenas exijam trocas de informação simples e directas 

sobre assuntos e actividades habituais” (QECR, p.); e outros ainda, caracterizados como 
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utilizadores independentes, situando-se no nível B1, mostrando ser capazes de “participar na 

maior parte das situações que podem ocorrer em viajem, numa região onde a língua alvo é falada 

(…) de organizar um discurso simples e coerente sobre assuntos familiares em diferentes 

domínios de interesse”. (QECR, p.) Porém, uma característica é comum a toda a turma: a 

dedicação a novos desafios que incluam actividades diversas das que se praticam no quotidiano 

escolar. 

Tendo em conta as características da turma, passou-se à selecção da obra a ser explorada. 

Deste modo, e fazendo uso da abertura permitida pelo Programa de Francês para o Ensino 

Secundário, escolheu-se para análise uma obra, que não estando compreendida na lista proposta 

pelo referido programa, melhor se adequava às características da turma. A obra seleccionada 

Choco BN (anexo 7), do dramaturgo francês, Xavier Durringer51, revelou-se a mais adequada por 

ser uma obra pouco extensa, permitindo que os alunos tivessem contacto com uma obra integral, 

tomando conhecimento de como a acção se desenvolve nos momentos de exposição, conflito e 

desenlace. 

Para além da extensão, outra característica, que fazia desta uma obra ideal a ser tratada em 

sala de aula, era a unidade que se verificava a nível do tempo e do espaço, ou seja, a acção 

desenrolava-se num mesmo local e num só momento, sobre os quais não eram dadas indicações, o 

que permitia que os alunos os imaginassem livremente. Em relação às personagens, tratava-se de 

dois jovens, Sylvie e Gaspard, com quem os alunos se poderiam identificar, não só pela faixa 

etária, mas também pelo assunto tratado: as relações amorosas na juventude, que propiciam tanto 

momentos de ternura como de ciúme, de aventura, de inconsciência; no mesmo sentido, surgem os 

passeios de mota, os jogos de bilhar e uma tatuagem, que será o elemento despoletador do 

conflito. 

Por outro lado, esta obra permitia abordar muitos dos aspectos da linguagem familiar: 

certos vocábulos (“mec”, “gamine”, por exemplo), a construção frásica, aqui evidente na 

supressão de um dos elementos da frase negativa, as pausas, as hesitações características da 

oralidade evidenciadas pela abundância das reticências.  
                                                             

51
 Durringer, Xavier, Choco BN in Théâtre en court 1- 12 pièces pour adolescents, Françoise du Chaxel, Editions 

Théâtrales, Montreuil-Sous-Bois, 2005, pp. 25-29. 
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A exploração da obra Choco BN foi importante, também, do ponto de vista dos 

conhecimentos dos alunos sobre as características actuais da escrita de textos dramáticos, ou seja, 

permitiu aos alunos o conhecimento de uma obra dramática contemporânea caracterizada por uma 

estrutura mais livre, mais liberta de directrizes formais. Na obra em análise, verificamos essa 

liberdade na estrutura do texto pela quase inexistência de didascálias. Este facto foi importante, na 

medida em que os alunos puderam certificar-se de que a ausência de didascálias não se traduz na 

incompreensão da obra, permite, sim, uma maior liberdade na construção da visão cénica da obra 

dramática. Esta realidade será evidente aquando do momento da proposta de produção escrita, que 

será adiante explorada. 

Tal como aconteceu com a turma de português, a preparação para a unidade sobre o texto 

dramático em francês, foi realizada através do preenchimento da ficha de recolha de informações 

anteriormente analisada, do tratamento dos dados e da análise dos resultados, a partir dos quais se 

procedeu à elaboração das actividades. 

Será importante voltar a referir que a obra a analisar não foi seleccionada da lista proposta 

pelo programa, ou seja, não era um texto que, anteriormente, tivesse sido analisado em contexto 

escolar, não existindo, por isso, materiais de trabalho produzidos, que pudessem servir de apoio na 

planificação das aulas, pelo que foi necessário conceber de raiz todos materiais a aplicar durante o 

estudo da obra.   

Deste modo, e como resultado de um primeiro momento de reflexão sobre os documentos 

pedagógicos que poderiam de ser produzidos e aplicados nas aulas, decidiu-se trabalhar o texto 

dramático a partir de uma ficha de trabalho (anexo 8). Esta tinha como fim auxiliar os alunos, ao 

longo da unidade, através de exercícios e indicações necessárias à sua realização, de quadros com 

informações sobre vocabulário do texto, de uma imagem para análise, de indicações sobre sites da 

internet com informação para complementar o estudo dos alunos, de indicações para o trabalho de 

grupo a realizar, de um quadro de auto e co-avaliação do trabalho de grupo, isto para além dos 

sumários, número e data de cada lição. 

A ficha de trabalho tinha a particularidade de se organizar por etapas que funcionavam 

como unidades individuais de trabalho sobre o tema em análise. Deste modo, era construída por 

nove etapas e permitia que os alunos possuíssem todos os elementos de trabalho num só 
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documento, para além de terem perante si, um resumo de toda a informação que era fornecida 

oralmente. 

As actividades foram iniciadas com a realização de um campo lexical sobre a palavra 

“teatro”. As palavras enunciadas pelos alunos foram sendo escritas no quadro e em relação a 

algumas delas foi feita referência às especificidades do seu uso, como por exemplo, no que 

respeita aos temas ―acteur/actrice‖ e ―comédien/comédienne‖.52 No sentido de auxiliar os alunos 

neste exercício, o esquema da primeira etapa da ficha de trabalho continha já algumas palavras 

sobre o campo lexical de teatro. Os espaços em branco foram preenchidos a partir do esquema 

realizado no quadro. Este primeiro exercício, realizado de forma lúdica, como se de um jogo se 

tratasse, tinha por objectivo despertar e motivar os alunos para o tema que se iria introduzir, assim 

como pô-los em contacto com a dimensão mais teatral do texto dramático. 

A partir de alguns termos, indicados pelos alunos aquando da elaboração do campo lexical, 

procedeu-se ao preenchimento e interpretação do primeiro quadro (“schéma 1‖) da segunda etapa 

da ficha de trabalho, introduzindo-se as modalidades e categorias do texto dramático. 

O passo seguinte foi no sentido de dar a conhecer a vida e obra do autor Xavier Durringer e 

foi realizado com base na visualização de dois quadros, apresentados em PowerPoint (anexo 9, 

imagens 4 e 5) e contendo um conjunto de informações que deveriam ser seleccionadas pelos 

alunos para, assim, completarem correctamente o quadro da terceira etapa da ficha de trabalho. 

Apesar das informações apresentadas terem sido essenciais para o primeiro contacto com o 

autor de Choco BN, foram também sugeridos dois endereços electrónicos para o aprofundamento 

dos conhecimentos dos alunos. O objectivo destas actividades foi proporcionar um conhecimento 

mais aprofundado sobre um autor contemporâneo de textos dramáticos, conhecido no seu meio, 

mas desconhecido dos alunos. 

                                                             

52 Em francês, os termos ―acteur/actrice‖ são mais utilizados no domínio do cinema, enquanto que os termos 

―comédien/comédienne‖ se aplicam mais ao mundo do teatro. Segundo Ubersfeld, que se baseia na definição de Jouvet, 

―comédien est celui qui peut adopter tous les rôles et se fondre en eux, tandis que l’acteur apporte à chacun de ses rôles 

sa personnalité propre, bien reconnaissable. “ (cf. UBERSFELD, Anne, Les termes clés de l’analyse du théâtre, p.8). 
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Para além das informações apresentadas sobre Xavier Durringer, foi apresentado, em 

PowerPoint (anexo 9, imagem 6), um cartaz anunciando um espectáculo realizado com base numa 

das suas obras. Este deveria ser analisado atentamente pelos alunos que, de seguida, responderiam 

às questões da etapa quatro da ficha de trabalho. Esta actividade tinha como objectivo dinamizar 

um diálogo horizontal e vertical a partir do qual os alunos iam tomando conhecimento das 

informações e do modo como estas são transmitidas através de um cartaz de espectáculo teatral.  

Analisado o cartaz e respondidas as questões sobre este, chegou-se ao momento de leitura 

do texto. O vocabulário deste não se apresentava difícil, porém se algum termo suscitasse dúvidas, 

os alunos poderiam consultar, na etapa cinco da ficha de trabalho, um quadro com a tradução e/o u 

explicitação dos vocábulos ou expressões mais difíceis. Como tal, e antes que os alunos 

realizassem a primeira leitura em silencio, foi-lhes solicitado que verificassem as questões que 

sobre o texto se colocariam e que se encontravam na sexta etapa da ficha de trabalho. Deste modo, 

os alunos poderiam praticar uma leitura direccionada. 

Após a leitura silenciosa e a leitura dramatizada, resolveram-se as questões de 

interpretação do texto, permitindo verificar a compreensão deste pelos alunos.  

Até ao presente momento de estudo do texto dramático, as actividades realizadas 

mantiveram uma orientação “tradicional” com a qual os alunos estavam familiarizados, no 

entanto, a partir deste instante tentou-se acrescentar algo de novo na análise do texto dramático e 

verificar a reacção dos alunos. Deste modo, foi pedido aos alunos que reflectissem sobre algumas 

questões, que se encontravam na etapa 6 (questão número 4) da ficha de trabalho, relacionadas 

com o tipo de relação existente entre as duas personagens e que expusessem oralmente as opiniões 

decorrentes dessa reflexão. 

 

Quadro 1 – Questões para reflexão.  

 

4. Réfléchis sur les questions suivantes  : 

 Quelle est la relation entre les deux jeunes  ?  

 Comment justifies-tu leur bonne relat ion ? 

 N‟y aura-t -il pas des sentiments plus forts de Gaspard envers son amie ? 

 Quels sont les éléments du texte qui peuvent justifier ta réponse ? 

 Quelle est l‟importance du tatouage de Sylvie pour le développement de la 

conversation avec Gaspard ? 

 Comment interprètes-tu  les questions de Gaspard ? 

 Et celles de Sy lvie ?  

 A ton avis, pourront-ils tomber amoureux, ou sont-ils déjà amoureux ?  
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Consequentemente, estes identificaram três tipos de relacionamento entre as duas 

personagens: de amizade, de simples colegas e amoroso. O momento de reflexão e exposição oral 

de ideias pretendia que os discentes se consciencializassem da possibilidade da diversidade de 

visões cénicas que um mesmo texto dramático pode suscitar, neste caso, as diferentes hipóteses de 

relacionamento entre as duas personagens. 

A partir das ideias expostas, foi solicitado aos alunos que, em grupo, tentassem, através de 

réplicas e/ou de didascálias, que deveriam acrescentar ao texto original, transmitir a visão, que a 

leitura e interpretação do texto lhes tinha sugerido.  

Seguidamente, os alunos apresentaram os resultados do seu trabalho através da leitura 

encenada53 dos textos transformados. Para tal actividade, deveriam recorrer às indicações do 

quadro que se encontrava na etapa oito da ficha de trabalho. De acordo com essas indicações, os 

alunos teriam de ter em atenção os gestos e o tom de voz, que deveriam estar de acordo com o 

discurso proferido no momento da leitura encenada.  

8
ème

 étape - Des consignes pour le travail de groupe :  

 

tâche  Ajouter des répliques au texte « Choco BN » de Xavier Durringer  Temps de 
réalisation : 

 

 
Renseigne

ments  

    I.  le travail sera réalisé par groupes de deux élèves. 

II.  production du texte : 
 bien écrit (sans fautes). 
 créatif. 

 au moins, deux répliques pour chaque personnage. 
 utilisation de phrases négatives. 

 

30 min. 
 

 

 
Mise en 

scène 

  les deux éléments du groupe doivent participer au jeu de rôle. 

 Les gestes doivent être complémentaires au discours. 

 L’intonation de la voix doit être bien posée et  en accord avec le sens de 

l’information. 

5 min. chaque 
groupe 

Quadro 2 – Indicações a ter em conta no momento de apresentação dos trabalhos. 

                                                             
53

 No âmbito da “lecture-spectacle”, segundo o Dicionnaire encyclopédique du théâtre à travers le monde (cf. bibliografia), são vários 

os tipos de leitura que funcionam como uma fórmula intermédia entre a leitura e a representação teatral: a leitura dita dramá tica em que 

um texto teatral, ou não, se metamorfoseia em objecto dramático através da performance de um actor; a leitura que permite descobrir 
textos dramáticos de uma forma teatral simplificada.  

De qualquer forma, em ambos os casos, trata-se de simples leitura em que o objectivo imediato é permitir a descoberta da realidade do 
texto enquanto tal, sem cenário, nem guarda-roupa. 
Como a leitura realizada pelos alunos não pretendia ser unicamente uma forma de descobrir o texto, mas sim uma forma de revelar a 
orientação que os alunos imaginaram para este, considerou-se que a expressão “leitura dramática” não seria a mais adequada para este 

momento de actividade, optando-se por “leitura encenada”. Esta conclusão foi permitida pela leitura da definição de “Mise en scène” 
expressa no dicionário acima mencionado: segundo este, “Mise en scène” será uma actividade artística que consiste em conceber e 
estruturar os componentes da representação teatral a partir de um ponto de vista director […] O espaço, o jogo, o guarda -roupa, a luz, o 
som, a forma de regular os efeitos, tudo deve estar submetido a um ponto de vista  que se enquadre na concepção que o encenador tem 

da obra e de como a representar. 
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Na elaboração das actividades para aplicar na turma de Francês, optou-se por não abordar a 

história do teatro, não porque se julgue que esta é prescindível aquando do estudo do texto 

dramático, mas para que no tempo destinado à unidade de estudo (três blocos de 90 minutos cada), 

fosse possível incluir as actividades em experimentação. 

 Na referida turma, a opção pela ficha de trabalho por etapas revelou-se positiva na medida 

em que possibilitava aos alunos consultar as indicações das tarefas a realizar sempre que o 

desejassem, além de que permitia, aos alunos com mais elevado nível de proficiência, realizar as 

actividades propostas de forma mais autónoma, libertando, desta forma, o professor para auxiliar 

os alunos com mais dificuldades. 

A actividade de estudo do cartaz, que anunciava um espectáculo de teatro, foi importante 

porque os alunos puderam verificar, através de um elemento real, que apesar de o texto dramático 

não se confundir com a representação, existe uma evidente ligação entre a mbos, neste caso, o 

texto de Xavier Durringer conduziu a uma representação teatral, ou seja, inspirou um espectáculo 

de teatro. 

Passando ao momento de reflexão sobre o tipo de relação entre as duas personagens da 

obra, pode concluir-se que este foi revelador da possibilidade de cenas mentais que um mesmo 

texto pode suscitar; a partir da leitura do texto Choco BN, vários alunos conseguiram identificar, 

entre as duas personagens, uma relação de amizade, outros uma relação amorosa, com a variante 

de um amor não correspondido, e outros ainda consideraram a hipótese de uma simples relação 

entre colegas. Na verdade, ”se tivermos cem leitores, teremos cem espectáculos diferentes, 

portanto, cada leitor cria o seu próprio espectáculo virtual num espaço virtual‖ (Nazareth, 2008). 

Em relação à actividade de produção escrita, que se seguiu à reflexão, conclui -se que foi 

bem conseguida pelo facto de os alunos se sentirem envolvidos nesta, ou seja, reflectiram sobre o 

texto, debateram ideias entre si, formaram uma opinião sobre a relação existente entre as 

personagens Sylvie e Gaspard, e foi a partir desta que realizaram a tarefa proposta (anexo 10). 

Porém, se ao contrário, lhes tivesse sido pedido que reescrevessem o texto de modo a que este 

sugerisse unicamente uma relação de namoro entre as duas personagens, muitos não se sentiriam 

motivados para a realização da tarefa, sentindo-a como uma imposição, visto a imagem do enredo 

criada mentalmente por si não coincidir com a que era solicitada na actividade. Daqui se 

depreende a importância de comprometer os alunos na concepção e realização das actividades. 
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Após a reflexão e discussão sobre as possibilidades que o texto permitia em relação ao tipo 

de relacionamento entre os dois jovens, o êxito da actividade de produção escrita revelou que os 

alunos interiorizaram o facto de que o texto dramático pode levar a várias interpretações do 

mesmo enredo e que são essas variações que fazem com que, a partir do mesmo texto dramático, 

se possam levar a palco várias peças com orientações muito diferentes entre si. 

Durante as actividades de produção dos textos, e sobretudo nos momentos de preparação 

da apresentação dos mesmos, era evidente o entusiasmo dos alunos. Não pareciam ser os alunos 

que, no fim do segundo bloco de aulas sobre a unidade do texto dramático, ficaram surpresos ao 

serem informados de que o bloco seguinte seria a continuação do mesmo tema. Segundo os 

alunos, depois das actividades de análise e interpretação do texto e da leitura dramatizada do 

mesmo, estava concluído o estudo sobre o texto dramático. 

 

O empenho e o desempenho dos alunos nas actividades propostas sobre o texto dramático, 

nas duas turmas de estudo, foi, sem dúvida, a prova de que é este o caminho a seguir na 

abordagem deste género textual, mas não significa que as actividades levadas a cabo sejam as 

únicas para chegar ao destino pretendido: a constatação, através do estudo do texto dramático em 

sala de aula, das potencialidades de transposição para o palco, ou seja, da existência, no interior do 

próprio texto, de elementos exclusivos que permitem a construção da sua visão cénica, ou das suas 

visões cénicas.  

 

3.4 Actividade paralela.  

Como mencionado no ponto 3 da Introdução, foi convidado o actor de teatro, Marcelo 

Lafontana, para realizar uma sessão na ESEQ sobre o texto dramático. 

A sessão teve como objectivo evidenciar a forma como o texto dramático é trabalhado 

dramaturgicamente pelo encenador e pela equipa criativa. Esta actividade foi direccionada aos 

alunos das turmas alvo do estudo, tendo, no entanto, sido convidadas uma turma do 9º ano e outra 

do 11º ano, a primeira porque a professora Orientadora do Mestrado de Francês era a Directora de 

Turma e a segunda, também, porque a Orientadora do Mestrado era a professora de Português da 

turma. Para além dos alunos das turmas citadas, foram convidados os professores que, no horário 
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da sessão, estavam a leccionar nessas turmas, assim como a Coordenadora do Departamento de 

Línguas. 

O actor, Marcelo Lafontana, evidentemente entusiasmado com a temática, não se limitou 

às transformações que o texto dramático sofre para se transformar em texto teatral, foi mais além, 

e desde as origens mais remotas do teatro, passando pelas circunstâncias que originaram a 

necessidade de perpetuar uma peça através da escrita, até chegar às características do texto 

dramático contemporâneo, desenvolveu um discurso que captou a atenção dos alunos, como se de 

um espectáculo se tratasse. 

A sessão que inicialmente estava programada para uma hora, acabou por compreender o 

tempo de um bloco de duas aulas, ou seja, 90 minutos, e só terminou com o toque de saída. Os 

alunos estiveram 90 minutos a ouvir falar de teatro e de texto dramático, a colocar questões ao 

orador, mas no fim da sessão não se mostravam aborrecidos, entediados, estavam, sim, 

entusiasmados e, ao mesmo tempo, pesarosos pelo fim da actividade. 

Na aula de Francês, que se seguiu à sessão, foi possível verificar até que ponto esta tinha 

produzido resultados positivos. Deste modo, foi gratificante constatar que os alunos, em geral, 

tinham interiorizado informações importantes sobre o teatro e sobre o texto dramático, sobretudo 

no que concerne as particularidades das obras dramáticas contemporâneas; tendo sido possível 

verificar algumas dessas características na obra em estudo, Choco BN de Xavier Durringer. 

A disposição dos alunos perante a actividade revelou que esta poderá ser uma actividade a 

ser pensada e praticada como uma das acções que complementam o estudo do texto dramático.  

A sessão com o actor foi certamente bem sucedida, no entanto, os seus resultados 

demonstraram, também, que esta deveria ter sido alargada a um público mais extenso, sendo, 

assim, uma actividade a ser pensada e integrada no plano de actividades escolares logo no início 

do ano lectivo, permitindo, desta forma, ser organizada com o tempo necessário para que dela 

possa usufruir um número maior de alunos e professores. 
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CAPÍTULO IV - CONCLUSÕES E PROPOSTAS METODOLÓGICAS 

 

4.1 Conclusões 

Como conclusões fundamentais da actual investigação, emergem a escassez de propostas 

de actividades sobre o texto dramático nos Programas de Ensino, e a sua análise ainda estruturada 

em bases tradicionais, ou seja, quase exclusivamente literárias.  

Em relação a esta última, a grande dificuldade em ir mais além no estudo do texto 

dramático parece resultar da dificuldade em se aceitar a dualidade texto escrito e representação. 

De facto, se por um lado estes se distanciam pelas características específicas de cada um, por outro 

lado, o laço que os une evidencia-se, sobretudo, porque o teatro é um espectáculo que se apoia 

num texto, assim como o texto dramático tem em vista a representação. No entanto, o facto de se 

evidenciar no texto dramático elementos de sua teatralidade, não faz com que a representação 

retire ao texto o seu carácter de obra literária, nem o texto ofusque a criação artística da 

representação. 

Ao realizar o balanço das actividades levadas a cabo nas duas turmas de estudo, constatou-

se que as peculiaridades que evidenciam a relação entre texto dramático e representação 

começavam a ser interiorizadas pelos alunos, e que estes se mostravam abertos a actividades 

diferentes sempre que se sentissem envolvidos e comprometidos na sua idealização e realização. 

Deste modo se conclui a importância de uma abertura dos docentes perante as características das 

suas turmas, assim como pela diversidade e flexibilidade das actividades para que estas possam ser 

abrangentes no que respeita as preferências, inquietações e convicções dos seus alunos.  

A nova abordagem que se pretende para o texto dramático deve passar por um 

questionamento sobre a especificidade do texto dramático e, sobretudo, é imprescindível que se 

tenha presente que o texto dramático é produzido com um fim específico, a representação, não se 

podendo realizar um estudo do mesmo ignorando a existência das particularidades que o definem.  

Se é verdade que o texto dramático ocupa um espaço reduzido nos Programas Escolares, 

também é verdade que estes permitem uma abertura no que respeita à selecção de textos e é essa 

abertura que deve ser rentabilizada em prol do texto dramático, não só pelas escolas, através dos 

seus programas, mas também pelos Departamentos de Línguas e, sobretudo, pelos professores no 

contexto das suas turmas. 



O texto dramático em contexto de sala de aula – proposta para uma nova abordagem 

 
 

55 
 

Após este estudo, torna-se evidente que é necessário atribuir mais tempo para o estudo do 

texto dramático, para que seja possível o seu estudo completo, que passa sem dúvida pela 

abordagem da história do teatro, pela análise da bibliografia do autor a estudar, pelas 

características da sua escrita, por uma análise do conteúdo da obra em estudo, por uma 

interpretação dos seus elementos cénicos que permitem a concepção de uma visão cénica, pela 

prática de actividades que evidenciem a relação entre texto e representação. 

Em resumo, para que o processo de renovação do estudo do texto dramático em contexto 

escolar seja bem sucedido, é crucial empreender novas reflexões por parte de todos os que se 

encontram envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, reflexões essas que resultarão em 

novas propostas de actividades caracterizadas pela originalidade; neste percurso é ainda 

importante que haja um maior número de opções em relação a obras dramáticas nos Programas, ou 

a continuação da abertura que permite alguma liberdade na sua escolha; é igualmente importante, 

a atribuição de mais tempo para o estudo do texto dramático, em contexto de sala de aula, como 

também em situações extra-aulas que poderão beneficiar esse mesmo estudo, como os projectos 

educativos do Centro Dramático de Viana e do TNSJ no Porto, apresentados no ponto 2.3  

(“Apresentação da Área-problema”) do Capítulo II. 

 

4.2 Propostas metodológicas  

Ao concluir o presente estudo, apresentam-se algumas ponderações sobre actividades que 

seriam salutares aquando do estudo do texto dramático e que, quer pela escassez de tempo, quer 

pelo desconhecimento de algumas iniciativas, quer pela novidade da nova abordagem, não foram 

postas em prática. 

Antes de se iniciar o estudo sobre o texto dramático, seria essencial verificar, através de 

um questionário individual aos alunos, se estes gostam de ler; o que lêem; se lêem textos 

dramáticos; que peças já leram; se leram, fizeram-no porque gostam ou porque foram obrigados; 

se, geralmente, assistem ou lêem peças de teatro. As respostas a estas questões poderiam fornecer 

informações importantes sobre a relação que os alunos têm com a leitura, em geral, e com o texto 

dramático, em particular. Esses conhecimentos seriam úteis no momento de preparação das 

actividades e na definição das estratégias a aplicar nas turmas.  
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Como forma de distanciamento em relação à análise tradicional e de aplicação dos 

conhecimentos adquiridos sobre a estrutura e modalidades do texto dramático, poder-se ia iniciar o 

seu estudo observando os diferentes tipos de caracteres que nele existem e tentar identificar a sua 

aplicação: relacionando, por exemplo, as palavras escritas em itálico, em maiúsculas ou em 

minúsculas com o nome das personagens, as réplicas ou as didascálias.  

Retomando a obra de Gil Vicente, o Auto da Barca do Inferno, outra actividade, que já se 

vai praticando, e que se aconselha, é a selecção, pelos alunos, de uma personagem da actualidade, 

um árbitro, um padre, um político, um aluno, etc., e a descrição de uma cena à imagem do Auto da 

Barca do Inferno: escolhendo um elemento cénico que melhor caracterize a personagem 

seleccionada; realizando o percurso cénico da personagem; empregando tipos de cómico; 

produzindo elementos de defesa e de acusação da personagem. Concluída a actividade de escrita, 

proceder-se-ia à leitura expressiva. Esta actividade poderia ser realizada em grupos de três alunos, 

no mínimo, permitindo-lhes, desta forma, desenvolver a tolerância, o respeito pela opinião do 

outro, atenuar dificuldades como a inibição, aperfeiçoar a capacidade de gerir um trabalho de 

equipa e, consequentemente, desenvolver a autonomia.  

Poder-se-ia dar continuidade ao estudo da obra vicentina referida anteriormente, 

solicitando aos alunos que realizassem uma hipótese dramatúrgica do texto que criaram para a 

cena dos quatro cavaleiros; imaginando-se, desta forma, a turma como uma equipa criativa, 

dividir-se-iam as tarefas: um grupo dedicar-se-ia ao som, outro à luz, outro ao cenário, outro aos 

jogos de movimento e outro, ainda, aos figurinos. Ao concluírem as tarefas, os vários grupos 

reunir-se-iam e discutiriam as ideias concebidas nos vários domínios, após o que tentariam 

produzir o guião da peça ou do excerto da peça. 

Para que os alunos pudessem, mais facilmente, construir a visão cénica aquando do 

momento da leitura da obra dramática, seria importante realizar uma visita de estudo ao teatro.  

Como referido anteriormente no ponto 2.3 (Apresentação da Área-problema) do capítulo II, no 

decorrer do ano lectivo de 2009/2010, foi realizada pelo Centro Dramático de Viana uma 

actividade neste sentido, no entanto, a sua escassa divulgação não permitiu o seu conhecimento no 

momento oportuno, impossibilitando a sua inclusão no Plano de Actividades da escola de estágio. 

Desta situação se depreende a urgência de uma maior divulgação por parte de teatros, instituições, 

escolas, etc., das diversas actividades que se relacionam com o texto dramático e com o teatro.  



O texto dramático em contexto de sala de aula – proposta para uma nova abordagem 

 
 

57 
 

Uma actividade que, igualmente, poderia proporcionar um estudo variado e enriquecedor 

do texto dramático seria uma ida ao teatro, assistir à representação de uma peça. Uma das 

actividades a realizar, posteriormente, poderia ser a comparação do espectáculo assistido com a 

visão cénica que os alunos construíram mentalmente do texto dramático, que esteve na origem do 

espectáculo. Outra proposta de actividade seria levar os alunos a assistir à representação de uma 

peça de teatro com objectivos pré-definidos, ou seja, com vista à análise e à discussão de alguns 

elementos do espectáculo. Aos alunos, divididos em grupos, deverão ser distribuídas tarefas. Uma 

pergunta final poderá ser colocada e discutida: Qual o papel do encenador? 

Os elementos que serão objectos de análise e discussão pelos grupos de alunos poderão ser  os 

seguintes:  

1. O teatro (edifício / instituição): localização, características da sala, recepção do 

público, etc. 

2. O texto: português ou estrangeiro, clássico ou contemporâneo, publicado ou não, etc. 

3. O cenário: existente somente no palco ou também na sala, materiais utilizados, cores, 

dimensões, relação com o texto, etc. 

4. A luz e o material sonoro: alterações significativas, existência de música, outros 

sons, ruídos, identificar a sua origem e finalidade, relação com o texto, etc.  

5. Os figurinos: históricos ou anacrónicos, a sua relação com a cenografia, com as 

personagens, etc. 

6. Os actores: (gestos, movimentos, voz, máscaras...) relação com o texto, etc.  

7. O público: reacções (aplausos, risos, silêncios, atrasos, saídas, etc.). 

 

Numa vertente interdisciplinar, tornar-se-ia interessante, numa turma de Artes, no Ensino 

Secundário, ou em sintonia com a disciplina de E.V.T.54, no Ensino Básico, solicitar aos alunos 

que, depois de analisado o texto dramático, elaborassem um desenho e/ou uma maqueta 

representativos da visão cénica que conceberam desse mesmo texto.  

 Uma forma de realizar o estudo das personagens no texto dramático, seria apresentar aos 

alunos uma peça da qual se retirou o nome dos enunciadores das réplicas e solicitar aos discentes 

que imaginem outras personagens que as pudessem ter pronunciado. Para tal deverão apoiar-se no 

conteúdo das mesmas 

                                                             
54 E.V.T. – iniciais da disciplina de Educação Visual e Tecnológica. 
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Aquando do estudo de novas unidades temáticas, também seria possível trabalhar o texto 

dramático; assim sendo, organizar-se-ia um debate sobre um determinado tema (por exemplo, os 

temas da eutanásia, da clonagem, que se incluem no programa do 11º  ano de Francês, na unidade 

“Ethique”) e de seguida verificar como se poderia representar as diferentes opiniões em palco. A 

actividade de produção escrita do texto dramático seria realizada tendo sempre em conta a visão 

cénica a transmitir. Nesta proposta de actividade, seria possível incluir outras artes, como a dança, 

a música, a fotografia, entre outras, trabalhando, deste modo, a interdisciplinaridade. 

Outras actividades a realizar aquando do estudo do texto dramático, poderiam ser os jogos 

de escrita, nos quais poder-se-ia optar por propor: 

 um novo final para uma peça; 

 a transformação do espaço cénico de uma obra através da substituição de elementos 

cénicos; 

 a criação de novas personagens e o seu envolvimento no enredo; 

 a reescrita de um excerto de uma peça visando um espaço diferente do referido no 

texto original; 

 a entrada do fantástico. 

A nível da produção escrita poder-se-ia propor aos alunos a passagem do texto de Fernando 

Pessoa, “O Mostrengo”, para texto dramático. Para a realização da actividade deveriam seguir as 

etapas que a seguir se enunciam: 

 

1ª – Ter presente: as modalidades do texto dramático (didascálias, monólogos, diálogos, 

apartes), o espaço cénico, o tempo representado, as personagens (relevo, composição e 

caracterização), a acção interna (exposição, conflito e desenlace) e externa (divisão em 

actos e cenas). 

2ª – Reler o texto e retirar os elementos, as informações que irão permitir a construção do 

texto dramático. 

3ª  – Produzir o texto tendo em atenção a sua especificidade de texto produzido com o fim de 

ser representado. 

 

Como forma de consciencialização da diversidade de textos dramáticos existentes, propor 

aos alunos a consulta de jornais ou de revistas especializadas em programação de espectáculos e 

realizar um inventário dos títulos das obras dramáticas em cartaz. Seguidamente, tentar encontrá-las 

na biblioteca, ou numa livraria, por exemplo. 
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Numa tentativa de ampliação dos conhecimentos dos alunos em relação a autores e a obras 

contemporâneas, poder-se-ia organizar um debate sobre o teatro e as suas formas contemporâneas, 

após o qual, os alunos, em situação extra-aula, seleccionariam algumas obras de teatro e, num 

trabalho de produção oral, apresentariam à turma a obra e/ou o seu autor.   

Como se pode constatar, as actividades centradas no texto dramático, a desenvolver na sala 

de aula e extra-aulas, podem ser muito variadas, não se justificando, portanto, a sua monotonia; 

para além das actividades acima mencionadas, outras poderão ser postas em prática, como, por 

exemplo, transformar textos narrativos em textos dramáticos, praticando, desta forma, a sua 

tipografia e disposição gráfica. Esta é mais uma de entre muitas outras actividades que poderão ser  

pensadas pelos docentes e, porque não, pelos discentes. 
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Anexo 1 – Excerto do Exame Nacional de Português de 2009, 1ª fase, 1ª chamada. 

Lê o texto B. Em caso de necessidade, consulta o vocabulário apresentado a seguir ao texto. 

 
TEXTO B 
 
O rei está sentado no cadeirão do trono. É um rei velho, de longas barbas brancas. […] 
A sala grande do palácio tem um ar desolado, mais parece um deserto, e nela vão circulando alguns (poucos) cortesãos1 
e criados. O cortesão que ri, o cortesão que chora, o criado que tropeça (ou que puxa as meias, ou que perde os sapatos, 
etc.). […] 
O rei, tristonho e distraído, brinca com a coroa, que ora tira ora põe na cabeça. 
A dada altura deixa-a mesmo cair no meio do chão. Há um rebuliço para a apanhar. É o cortesão que ri o primeiro a 
agarrá-la e corre, como se se tratasse de uma bola de râguebi. 
Os outros caem-lhe em cima e devolvem a coroa ao rei. […] 
 
REI 
Eu devia ser feliz, mas não consigo. Olho ao redor, e o que vejo? A terra gasta, sem flor. 
Olho para mim e o que sinto? Um peso enorme na alma. O corpo gasto, a alma gasta – um vazio, por dentro, maior do 
que este vazio que vejo a minha roda, na terra, ou nos salões enormes do palácio. Falta-me a boa rainha. Ainda não me 
consolei… Espero agora que pela mão do meu filho me seja trazida uma nora. Uma princesa linda, digna do príncipe 
herdeiro… Sonho com o momento em que se beba tal vinho. O doce vinho do amor, a magica bebida do desejo que eu 
outrora bebi e agora vejo que o meu filho, por mim, pelo nosso reino, terá também de beber. Não e por mim, digo mal. E 
por tudo a nossa volta: a terra, que se quer fértil, com o trigo luminoso… os mares, cheios  de peixe… 
O próprio céu, com as aves. Não e exagero meu, e o segredo da vida, que passa por tais mistérios. A vida que nos e dada, 
e não em vão, nunca em vão – mas para ser continuada… sempre amada… desejada… 
 
SECRETARIO 
Senhor, desculpai a interrupção. O príncipe já está pronto a sair para a caçada. 
 
REI 
Ai, e isso que me desgosta! O príncipe não liga nada aos pedidos que lhe faço. Diz que tem tempo, que e novo… E é 
verdade, ainda e novo… Ele e novo. Mas eu sou velho, e  é esse o meu grande problema que ele não há meio de ver. 
Preciso de um sucessor. E a vez dele. […] Estou velho, preciso de um sucessor que faca exactamente o que eu fiz: vim 
para este reino que agora lhe vou deixar, casei, fui muito feliz. Tive este filho, que me contraria, que me contradiz, que e 
demasiado senhor do seu nariz! A minha boa rainha já não pode aconselha-lo. (Suspira.) Um rapaz que só pensa em 
caçadas, e nas festas das caçadas… Só em divertimentos… (O cortesão que chora concorda, abanando a cabeça.) 
 
Yvette Centeno, As Três Cidras do Amor, Lisboa, Edições Cotovia, 1991 
 
VOCABULÁRIO: 
1 cortesãos – pessoas que fazem parte da corte de um rei.  
 
Responde, de forma completa e bem estruturada, aos itens que se seguem. 
 
4. Tendo em conta a indicação cénica inicial, e possível estabelecer uma relação entre o espaço descrito e a caracterização 
psicológica do rei. 
Em que consiste essa relação? 
Justifica a tua resposta com expressões retiradas do texto (linhas 1 a 8). 
 
5. Na sua primeira fala, o rei afirma: “Eu devia ser feliz, mas não consigo.” (linha 10) 
Apresenta três razões que motivam o estado de espírito do rei. 
 
6. O rei refere-se ao príncipe como sendo “demasiado senhor do seu nariz” (linha 30). 
Explicita o sentido desta expressão. 
 
7. Relê as seguintes palavras do rei. 
“Não e por mim, digo mal. E por tudo a nossa volta” (linhas 17 e 18). 
Explica estas palavras da personagem, evidenciando a importância que o rei atribui ao casamento do filho. 
 
8. Uma companhia de teatro resolveu encenar a peca de Yvette Centeno de onde foi transcrita a cena que leste. O 
encenador decidiu não seguir a ultima indicação cénica (linha 32) e, em vez de do cortesão que chora, colocou o cortesão 
que ri a concordar. 
Dá a tua opinião acerca da decisão do encenador, fundamentando-a a partir da informação contida na segunda fala do rei. 
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Anexo 2 - Ficha de recolha de informações - texto dramático e teatro 

 
 

I. Assinala as respostas que consideres correctas.  

1. O texto dramático tem como finalidade ser… 

  a) lido.      
   b) representado.        

        c) declamado. 

 
2. O autor de peças de teatro é conhecido como… 

a) dramaturgo.     

b) cenógrafo.      
c) comediante. 
 

3. As grandes divisões do texto dramático chamam-se… 
 a) cenas.    
 b) didascálias.  

 c) actos.    
 d) apartes. 
 

4. A mudança de cena corresponde… 

    a) a uma alteração do cenári.  
    b) à introdução de efeitos sonoros. 
    c) à entrada e saída de personagens. 

 
5. As indicações cénicas são apresentadas através… 

 a) das personagens.   

 b) das didascálias    
 c) do narrador. 
 

6. Um aparte é… 
 a) uma característica do cenário.   
 b) uma intervenção do narrador. 
 c) uma fala que não é ouvida pelas outras personagens. 

 
7. O lugar onde decorre a acção tem o nome de… 

 a) bastidores.    

 b) camarim.   
 c) cenário. 
 

8. Num espectáculo de teatro, as personagens são 
interpretadas …  
 a) pelos encenadores . 

 b) pelos sonoplastas.   
 c) pelos actores.  
 d) pelos dramaturgos. 

 
9. A pessoa que imagina e realiza os cenários denomina-

se… 
a) cenógrafo .   

b) encenador .  
c) ponto. 

 

II. Assinala como verdadeira ou falsa a seguinte afirmação: 
   No texto dramático predomina a descrição. _________ 

 
 

Correcção. 

I. Assinala as respostas que consideres correctas.  

1. O texto dramático tem como finalidade ser… 

   a) lido.      
    b) representado.        
    c) declamado. 

 
2. O autor de peças de teatro é conhecido como… 

a) dramaturgo.     

b) cenógrafo.     
c) comediante 

 

3. As grandes divisões do texto dramático chamam-se… 
 a) cenas.     
 b) didascálias.   

 c) actos .     
 d) apartes. 

 
4. A mudança de cena corresponde… 

  a) a uma alteração do cenário.  
  b) à introdução de efeitos sonoros. 
  c) à entrada e saída de personagens. 

 
5. As indicações cénicas são apresentadas através… 

   a) das personagens.   

   b) das didascálias.    
   c) do narrador.  

 

6. Um aparte é… 
 a) uma característica do cenário.   

         b) uma intervenção do narrador.. 
 c) uma fala que não é ouvida pelas outras  

personagens. 
 

7. O lugar onde decorre a acção tem o nome de… 

 a) bastidores.    
 b) camarim .  
 c) cenário. 

 
8. Num espectáculo de teatro, as personagens são 

interpretadas …  

 a) pelos encenadores.  
 b) pelos sonoplastas.   
 c) pelos actores.  

 d) pelos dramaturgos. 
 

9. A pessoa que imagina e realiza os cenários denomina-
se… 

a) cenógrafo.    
b) encenador.   

         c) ponto. 

 
II. Assinala como verdadeira ou falsa a seguinte afirmação: 

      No texto dramático predomina a descrição. Falsa 
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Quadro A 

Ficha de recolha de informações sobre o texto dramático 
Tratamento dos resultados  

 
Ano/turma: 9º A Port / 11º Franc.         Data de realização: 20 e 30/04/2010 

 
Número de perguntas: 10                   Total de alunos que realizaram a ficha: 28/14         

 
  

 

Nº de respostas  

Questões 

Maior 

dificuldade 

Maior 

facilidade 

Unanimida

de 
Correctas Incorrectas Não responde 

Port. Franc Port. Franc. Port. Franc. Port. Franc. Port. Franc. Port. Franc. 

29 14 - - - 1 1 - - - - x x 

28  13 1 1 - - 2 - - x x - - 

11 9 18 5 - - 3 x x - - - - 

24 12 4 2 - - 4 - - x x - - 

25 9 4 5 - - 5 x x - - - - 

26 12 3 1 - 1 6 - - x x - - 

28 13 1 1 - - 7 - - x x - - 

26 10 - 4 - - 8 - x x - - - 

22 8 7 6 - - 9 x x - - - - 

28 14 1 - - - 10 - - x x - - 
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Anexo 3 - Proposta de ficha de recolha de informações sobre os conhecimentos dos alunos em 

relação ao texto dramático e ao teatro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Ano:                       turma:                                          sexo masculino                   sexo feminino 

 
De acordo com as tuas preferências de leitura e a partir dos conhecimentos que possuis sobre o texto 

dramático e o teatro, realiza o questionário que se segue de acordo com as indicações para cada grupo de 

questões. 

 

Grupo I 
Responde às perguntas que se seguem.    

1. Gostas de ler?  

___________________________________ 

2. Que livros costumas ler? 
___________________________________ 
___________________________________ 

3. Já leste alguma obra dramática?  
___________________________________ 

4. Se sim, qual ou quais?  
___________________________________ 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

5. Se leste, fizeste-o porque gostas ou porque foste 
obrigado?  
_____________________________________ 

6. Costumas ir ao teatro? Porquê? 
_____________________________________ 

_____________________________________ 

           _____________________________________ 

 

Grupo II 
Assinala com X a resposta que consideres correcta. 

 

1. O texto dramático tem como último objectivo ser… 
1. lido 
2. representado 

3. declamado 
 

 Grupo III 
Completa as frases que se seguem. 

 

1. Das categorias do texto dramático fazem parte a acção, 
as personagens, o ______________ e o _____________. 
 

2. As personagens, quanto ao relevo, podem ser 
_____________________, secundárias ou 
____________________.  

 
3. Quanto à composição, as personagens caracterizam-se 

como _______________, planas ou tipo.  

  
4. As duas modalidades do texto dramático são o discurso 

dramático, ou fala das personagens, e as 
_______________, ou _____________ _____________.  

 
5. A acção, no texto dramático, desenvolve-se em três 

momentos: exposição, _____________ e ___________.  

 
6. A estrutura interna do texto dramático divide-se em 

______________ e ______________.  

 
 

Grupo IV 
 

Assinala como verdadeiras (V) ou falsas (F) as 
seguintes afirmações: 

 
1. No texto dramático predomina a descrição. _______ 

 

2. O acto corresponde à grande divisão do texto dramático 
e coincide com a mudança de cenário. ______  

 

3. A cena corresponde à divisão do acto, determinada pela 
entrada e saída de personagens. ______  

 
4. As didascálias dão-nos indicações sobre o autor da obra 

dramática. ______ 
 

 

2. O autor de textos dramáticos é conhecido como…  

a) dramaturgo 
b) comediante 
c) encenador  

 
3. Aquele que faz a encenação de um espetáculo é o …  

a) actor 
b) coreógrafo 

c) encenador 
 

4. A pessoa que auxilia os actores quando estes se 

esquecem das falas é o …  
a) cenógrafo 
b) encenador 

c) ponto 
 

5. O lugar onde decorre a acção tem o nome de… 

a) bastidores    
b) camarim   
c) palco 

 
6. Indica qual destes subgéneros não pertence ao 

género dramático: 
a) conto 

b) tragédia 
c) comédia 

 

7. Um dos seguintes escritores não escreveu textos 
dramáticos. Assinala-o: 

a) Gil Vicente 

b) Molière  
c) Florbela Espanca 
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Proposta de ficha de recolha de informações sobre os conhecimentos dos alunos em relação ao 

texto dramático e ao teatro. 

Tratamento dos resultados. 
  

 
Ano:  

 
Turma: 

 
Data:        /        / 

      Fem. _______ 
Nº de alunos: 

    Masc. ______ 

 

 

G
ru

p
o

 I 

Raparigas % Questões Rapazes  % 

 
 Sim _____ 
 Não _____ 

  

1. Gostas de ler? 

 

 
 Sim _____ 
 Não _____ 

 

 

 

 Aventuras 

 
 

  
 
 

 

2. Que livros costumas 
ler? 

 
 

 

 Aventuras 

 
 

 

 Policiais    Policiais   

 Banda desenhada    Banda desenhada   

 Hist. maravilhosas    Hist. maravilhosas   

 Poesia    Poesia   

 Ficção científica    Ficção científica   

 Teatro    Teatro   

 outros    outros   

 
 

 Sim _____ 
 Não _____ 

 3. Já leste alguma obra 
dramática? 

 

 
 Sim _____ 
 Não _____ 

 

 

 
 

4. Se sim, qual ou 
quais? 

 

 
 

       

 Gosto ____________ 
 

 5. Se leste, fizeste-o 
porque gostas ou 

porque foste obrigado? 
 

 Gosto ____________ 
 

 

 

 Obrigação _________ 

  

 Obrigação _________ 

 

 

 Sim _________  6. Costumas ir ao 
teatro?  

 

 Sim ___________  

 Não _________   Não ___________  

Sim 
 
 

 
 

 

Não  
 

Porquê? 

Sim 
 
 

 
 

 

Não 

 

Obs. 
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Anexo 4 – Ficha a realizar após o estudo da unidade sobre o texto dramático.  

 

 

Proposta de ficha de recolha de informações sobre os conhecimentos dos alunos em relação ao 

texto dramático e ao teatro. 
Tratamento dos resultados. 

(continuação) 

  
 

G
ru

p
o

 II
 

Raparigas   
Questões 

Rapazes  

Correctas % Incorrectas % Correctas % Incorrectas % 
    1     

    2     

    3     

    4     

    5     

    6     

    7     
 
Obs. 
 
 

 
 
 

 
 
 

G
ru

p
o

 I
II

 

Raparigas  
Questões Rapazes 

Correctas % Incorrectas % Correctas % Incorrectas % 
    1     

    2     

    3     

    4     

    5     

    6     

 
Obs. 
 

 
 
 

 
 
 

G
ru

p
o

 I
V

 

Raparigas  
Questões 

Rapazes 

Correctas % Incorrectas % Correctas % Incorrectas % 
    1     

    2     

    3     

    4     

 
Obs. 
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Anexo 4 – Ficha a realizar após o estudo da unidade sobre o texto dramático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao terminares o estudo do texto dramático, propomos-te que respondas, de forma consciente, 

ao questionário que se segue. 

Parte I 

1. Já conhecias a obra dramática que acabas de estudar?  

Sim 

Não  

 

2. Como defines o seu estudo: 

Aborrecido 

Interessante 

Sem grandes novidades 

 
3. Das actividades que realizaste, qual foi a que mais te agradou? Porquê?  

 
4. E a que menos gostaste? Porquê? 

 
5. Imagina que tens de realizar uma ficha de leitura de uma obra à tua escolha. Na tua 

selecção incluirias uma obra dramática? 
 

6. Se hoje te convidassem para assistir a uma peça de teatro, aceitarias ou não o convite? 
Porquê? 

 
7. Na tua opinião, o tempo dedicado ao estudo do texto dramático foi suficiente para 

realizares as actividades que te foram propostas? Justifica a tua resposta.  

 

Parte II 

1. O encenador deve seguir fielmente o texto que pretende encenar? Justifica.  

 

2. No teatro, a(s) mensagem(s), o(s) sentido(s )da peça são transmitidos ao público somente 

através da fala dos actores? Justifica.  

 

3. Indica alguns signos cénicos que poderão ser utilizados para auxiliar na transmissão da 

mensagem do texto quando representado.  

 

4. Os signos cénicos que surgem nas representações em palco estão sempre presentes nas 

indicações cénicas do texto dramático? 

 

5. A estrutura dos textos dramáticos contemporâneos segue as normas clássicas de 

composição de uma obra dramática? Justifica.  

 

6. Tendo presentes as actividades em que transformaste textos poéticos/narrativos em 

textos dramáticos, pensas que o sentido dos textos ficou alterado com essa passagem? 

 

 

Sim, porque___________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Não, porque___________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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Anexo 5 - Cena dos Quatro Cavaleiros 
 

Vêm Quatro Cavaleiros cantando, os quais trazem cada um a Cruz de Cristo, pelo qual Senhor e 

acrecentamento de Sua santa fé católica morreram em poder dos mouros. Absoltos a culpa e pena 

per privilégio que os que assi morrem têm dos mistérios da Paixão d'Aquele por Quem padecem, 

outorgados por todos os Presidentes Sumos Pontífices da Madre Santa Igreja. E a cantiga que assi 

cantavam, quanto a palavra dela, é a seguinte: 

 

 
Cavaleiros 

 
 
 

850 

 
 
 
 
 
 
 
 

860 

 
 
 
 
 

 
À barca, à barca segura, 
barca bem guarnecida, 
à barca, à barca da vida!  
Senhores que trabalhais 
pola vida transitória, 
memória, por Deos, memória 
deste temeroso cais! 
À barca, à barca, mortais, 
barca bem guarnecida, 
à barca, à barca da vida!  
Vigiai-vos, pecadores, 
que, despois da sepultura, 
neste rio está a ventura 
de prazeres ou dolores! 
À barca, à barca, senhores, 
barca mui nobrecida, 
à barca, à barca da vida! 
 

  
 

Diabo 
 
 

Cavaleiros 
 

 
 
Entrai cá! Que cousa é essa? 
Eu nom posso entender isto! 
 
Quem morre por Jesu Cristo 
não vai em tal barca como 
essa! 
 

 
Tornaram a prosseguir, cantando, seu caminho 
direito à barca da Glória, e, tanto que chegam, diz 
o Anjo: 
 
 
 

                Anjo        Ó cavaleiros de Deos, 
                  a vós estou esperando, 
                  que morrestes pelejando 
                  por Cristo, Senhor dos céos! 
                  Sois livres de todo mal, 
   880          mártires da Madre Igreja, 
                  que quem morre em tal peleja 
                  merece paz eternal. 

 
E passando per diante da proa do batel dos 
danados assi cantando, com suas espadas e 
escudos, disse o Arrais da perdição desta 
maneira: 
 

 
Diabo 

 
 
 

1º Cavaleiro 
 
 
 

2º Cavaleiro 
 
 

870 

 
Cavaleiros, vós passais 
e nom perguntais onde is?  
 
 
Vós, Satanás, presumis?  
Atentai com quem falais!  
 
 
Vós que nos demandais? 
Siquer conhecê-nos bem. 
Morremos nas Partes 
d'Além, 
e não queirais saber mais. 

 E assi embarcam. 
 

 
Auto das Barcas que fez Gil Vicente 

per sua mão corregido e empremido per seu 
mandato. Pêra o qual e todas suas obras tem 

privilégio del-Rei nosso senhor. Com as penas e do 
teor que pêra o Cancioneiro Geral Português se 

houve. 
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Anexo 6 - Produções dos alunos de Português sobre o Auto da Barca do Inferno. 

Documento 1 

Documento 2 

 

 
Anjo: 

  

Cavaleiros: 
 
 

  Anjo: 
 
 
 

 

 

 
Porque vindes cá cavaleiros? 
 

Nós morremos por Jesus Cristo, esta barca 
devia ser nossa! 
 
Foste para a guerra pelo prazer de matar! Isso  
não dá direito a entrar nesta barca! 
Não matarás nem causarás dano no corpo ou 
na alma a ti mesmo ou ao próximo, disse-nos 

Deus. 
 

Os 4 cavaleiros dirigem-se então à barca do inferno. 

 
Diabo: 

 

 
  

Cavaleiros: 
 
 

  Diabo: 

 
Ó cavaleiros, não íeis confiantes para a outra 
barca? 

 
 
O outro barqueiro deve-nos ter achado bons 
demais para ir na sua barca. 
 
Entrai então, embarcai que já se faz tarde! 

 

 
Anjo: 

 

 
3º cavaleiro: 

 
 
 

Anjo: 

 
 
 
 

4º cavaleiro: 
 

 

 
Nesta barca não entrarão 
 

 
E os territórios que recuperamos para a 
nossa fé? 
 
 
Guerra Santa é coisa que não existe. 

Muitos inocentes morreram. Vocês os 
quatro têm as mãos sujas de sangue. Aqui 
não passarão. 
 
Bem, parece que os fins não justificam os 
meios. Talvez nos apoiem na outra barca. 

 
 

Dirigem-se à barca do Inferno. 

 
 

Diabo: 
 
 

 
Parvo: 

 
Finalmente foi feita justiça! Agora 
peguem num remo e cumpram o castigo 
eterno. 

 

E parece que não vou ter companhia. 
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Documento 3 

Documento 4 

 
 

4 Cavaleiros: 
 
 
 

 
 
 

Diabo: 
 
 

4 Cavaleiros: 
 
 
 

Diabo: 
 

 
4 Cavaleiros: 

 
Mas nós mui gente matamos 
Em muitos anos 
De guerra indeterminada 
E nesta barca 

Não merecemos ir 
 
 
Sejam bem vindos então 
Ao meu batelão! 
 

Esperamos que o inferno, 
O mal eterno 
Nos castigue de nossos feitos! 
 
Pois sim castigará 
E em mui multierama! 

 
Assim seja então 
Levaremos um sermão 
Entremos agora e até mais não. 
Não demoremos mais 
Iremos com nosso arrais 

À terra da perdição! 

 

 
Anjo: 

 
 

 
Cavaleiro: 

 
 
 
 

Anjo: 

 
 
 
 

Cavaleiro: 
 

 
 

Diabo: 

 
Meu caro cavaleiro 
O que te faz crer a ti  
Que irão neste veleiro 

 
Lutei muito 
Pela religião cristã 
Queremos descansar e 
Comer uma maçã 
 
Pois neste batel  

Não se pode comer 
É melhor saíres daqui 
Senão vou-te bater  
 
Quem quisemos enganar 
O nosso destino  

É ir para o inferno zarpar 
 
Venham, venham… 
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Anjo: 

 

Cavaleiros: 

 

 

Anjo: 

 

Cavaleiros: 

 

 

Joane: 

 

 

(…) 

Bem-vindos cavaleiros, o que desejam desta barcas? 

 

Nós matamos e morremos por Jesus Cristo, por isso queremos 

ir na sua barca. 

 

Quem máta, seja porque razão fo r, não entra nesta barca. 

 

Mas nós morremos por Jesus Cristo, morremos na Guerra 

Santa. 

 

Mijem nos sapatos, que quem mata não é tolerado no céu! 

 

 

Vão os cavaleiros à barca do Diabo...  

 

      Cavaleiros: 

 

 

Diabo: 

 

 

Cavaleiros: 

 

Diabo: 

Hou da Barca! Diz-me tu, que quem mate por Jesus Cristo 

pode ir numa barca tão bonita, como tu?  

 

Entrai meus bravos cavaleiros, que o calor do Inferno está para 

quem mata e se sacrifica por Jesus. 

 

Entramos então companheiros… 

 

Entrai e ajudai a remar, que estamos de partida … 

 

E assim part iram ambas as barcas, com a barca do Diabo cheia e a da Glória 

apenas com o Joane. 

 

Documento 5 

 Documento 6 

 

Chegam os cavaleiros à barca do anjo… 

   Cavaleiros: 

Anjo: 

Cavaleiros: 

Anjo: 

Cavaleiros: 

Anjo: 

 

 

Cavaleiros: 

Olá anjo. 

Que querem? 

Queremos ir na tua barca. 

Mas eu não vos vou deixar. 

Porquê? 

Ainda perguntam? Mataram tantas pessoas inocentes e fizeram-

las sofrer e o vosso rei pagou-lhes uma grande quantia de 

dinheiro. 

 

Agora que pensamos nisso, tens razão. 

 

Dirigem-se à barca do diabo, mas deixam a cruz no cais. 

 

Cavaleiros: 

 

Diabo: 

 

Cavaleiros: 

Diabo deixa-nos entrar. 

 

Ah! Os convencidos já voltaram. Entrem, entrem –  

 

Bem, lá vamos nós arder no inferno.  
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Documento 7 

Cavaleiros – 

Anjo –  

Cavaleiros - 

Anjo –  

Hou, alguém do barco aí?  

Que quereis?  

Entrar pois. Nossa vida sacrificamos em prol da fé, para o 

paraíso passaremos! 

 E os inocentes que matastes?  

1º Cavaleiro   

 

Anjo –  

 

 

2º Cavaleiro –  

 

 

Anjo –  

 

Tudo para defender a nossa fé!  

 

Para defender vossa fé não é necessário matar tanta 

gente! Aqui não entrareis! 

 

Mas „tá tudo doido? Sacrificamos a nossa vida e agora 

nem para o paraíso iremos?  

 

Estejam calados e saiam daqui!                   

 Os quatro cavaleiros dirigem-se então à barca do Diabo: 

 

Diabo –  

 

3º Cavaleiro -– 

 

Caros cavaleiros, entrem, entrem!  

Tem de ser!  

Entram na barca, mas levam a cruz com sigo. 

 

4º Cavaleiro –  

 

Diabo –  

 

Vi, tantos pecadores! Nós não merecemos cá ir!   

cala-te, e começa a remar que já se faz tarde! 

 

Tornam a prosseguir, cantando, seu caminho direitos à barca da Glória, e , 

tanto que chega, diz o Anjo: 

 

Anjo: Que quereis cavaleiros? 

Cavaleiros: Anjo de Meu Deus, deixai-me entrar para meu premio 

reclamar. Tantas lutas travei e muitos infieis eu matei. 

Anjo: Não se embarca t iran ia nesta barca divinal.  

Cavaleiros: Mas so fizemos o que nos ensinam os ensinamentos 

Anjo: Para o desrespeito pelos direitos humanos so tens duas 

hipoteses. Ou embarcas na barca infernal ou no cais ficas, 

afinal! 

Cavaleiros: Ó triste. Sonhei com o paraíso e matei-os com um sorriso. 

Pensando sempre em Deus e nos que nos prometeu. 

Diabo: Ou que má hora viesteis! 

Que quereis? 

Cavaleiros: Na tua barca entrar pois no céu não podemos passar. 

Diabo: Ou que escusado passageiro! Como vez a barca vai 

cheia.Trazendes muita bagajem e a barca não aguentará e 

afundará. 

Cavaleiros: Deixai-nos passar, senão … sabes o que te vamos fazer? 

Vamos-te matar, vou-te esquartezar, vou-te esquartezar, 

vou-te matar. 

Diabo: Morto ja eu estou. A vossa sentença ja esta defenida   

ficareis no cais com uma lata de ervisida e vão tirar todas 

as ervas daninhas e limpareis o cais de todas as coisinhas. 

Documento 8 
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Vêm quatro soldados do exército e dirigem-se à barca do anjo embora passando 

pelo batel do diabo: 

Diabo: Onde vão vocês tão apetrechados de armas? 

1º soldado: Nós vamos à procura de uma barca que nos leve à 

glória que procuramos quando nos alistámos no 

exército. 

 

Diabo: Pois, mas duvido que o anjo vos deixe entrar … 

2º soldado: Porque dizes isso? 

Diabo: Porque embora pensais que estivesses a proteger a 

pátria, dificultastes a vida de outros, mataste muitos 

filhos de mães chorosas e embora tentasses ajudar ao 

Inferno vos aconselho. 

 

3º soldado: Tu queres é enganar-nos1 vamos em frente soldados! 

Esquerda, direita, um, dois … 

 E vão-se à barca do anjo cheios de esperança. 

Soldados: Viemos aqui ter para perdão obter senhor, não fomos 

os mais prudentes e astutos, pois então não esteriamos 

aqui, mas lutamos pela honra da pátria.  

 

Anjo: Oh … Eu sei, que vós tentastes, mas não é isso que 

Deus pede aos homens, procurastes a glória que não 

pudestes sequer obter a matar inocentes. Vai-te 

Satanás. 

 

E vo ltam à barca do Inferno: 

Diabo. Que vos disse eu?! Bem sabia eu! Entrai, entrai.  

Documento 9 
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   Anexo 7 - Peça Choco BN de Xavier Durringer 

Personnages : Sylvie et Gaspard 

Sylvie. – Moi tu sais pas ce que j‟aime ? 

C‟est quand il pleut et que les essuie-

glaces font tchac-tchac-tchac et manger 

des Choco BN, tu le cois, ça ? J‟en ai 

toujours dans mon sac, quand j‟ai des 

biscuits c‟est comme si je me sentais 

protégée et que rien de rien ne pourra 

m‟arriver de mal, comme si j‟avais un 

petit ange ou quelque chose au-dessus de 

ma tête… 

Gaspard. – C‟est moi qui te protège à 

présent.  

Sylvie. – Alors j‟ai plus besoin de 

l‟autre… 

Gaspard. – Non, plus besoin, moi je 

remplace tous les anges de la terre, t‟as un 

problème, tu me sonnes, j‟arrive, de 

n‟importe où, n‟importe quand!  

Sylvie. – C‟est extra, ça ! 

Gaspard. – C‟est quoi qu‟y a tatoué sur 

ton bras, là… 

Sylvie. – Ça… c‟est rien, c‟est vieux, 

c‟est du passé, ça a pas d‟importance, une 

erreur de gamine… 

Gaspard. – Des initiales… J.-C… C‟est 

Jésus-Christ, J.-C. Tu voulais être bonne 

sœur ou quoi ? 

Sylvie. – Non… pas du tout… c‟est pas 

Jésus… C‟est José un ancien mec… José 

Corda… un Portugais… Mais je te dis 

c‟est une erreur de jeunesse… 

Gaspard. – J‟aime pas tes souvenirs. 

Sylvie. – C‟est même plus des souvenirs, 

je me rappelle seulement de lui de José…  

Gaspard. – Ah ouais… 

Sylvie. – Il était beau, grand, et il jouait 

au billard toute la journée… 

Gaspard. – J‟aime pas le billard. 

Sylvie. – Le dimanche matin il venait me 

chercher et on partait avec sa moto… T‟as 

une moto toi ? 

Gaspard. – Non j‟ai même pas le 

permis… 

Sylvie. – Lui il avait toujours les mains 

pleines de cambouis, mais des mains 

incroyables, grandes et larges, de vrais 

battoirs pour taper sur les fesses il disait… 

Enfin, je vois pas pourquoi je te parle de 

lui… C‟est fini tout ça… 

Gaspard. – On dirait que ça te rend 

triste ? 

Sylvie. – Ça fait toujours quelque chose 

de parler de quelqu‟un qu‟on a aimé, 

non ? 

Gaspard. – Je sais pas… 

Sylvie. – T‟as jamais aimé quelqu‟un 

plus que tout ? 

Gaspard. – Je sais pas… 

Sylvie. – C‟est que t‟as jamais aimé 

comme moi, je te jure, c‟est pas pour te 

faire de la peine mais tu t‟en souviendrais 

si t‟avais aimé, on peut pas oublier ces 

choses-là. 

Gaspard. – Peut-être que t‟as raison.  

Sylvie. – Allez fais pas la gueule ! 

Souris ! 

Gaspard. – C‟est dur… 

Sylvie. – SOURIS ! 

Un temps. 

Gaspard. – Parfois je me dis que 

j‟aimerais être parachutiste pour me 

laisser flotter dans l‟air comme ça, 

tranquille.  

Sylvie. – Faut comprendre, quand on est 

malheureux, on dit n‟importe quoi.  

 

Théâtre en court – douze pièces pour adolescents 

Éditions Theatrales II jeunesse, 2005  

Direction – Françoise Du Chaxel 
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Anexo 8 - Ficha de trabalho aplicada aquando da leccionação da unidade sobre o 

texto dramático na turma do 11º ano de Francês.  

                                                                                                                                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 

Fiche de travail (par étapes)  
Le texte dramatique 

 1ère étape – Complète le champ lexical de théâtre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2ème étape 
Complète les schémas ci-dessous selon la structure du texte dramatique. 

Schéma 1 

                                                                                                                

 

                         

                                                                                                 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

le 
théâtre

le rôle

le 
dramaturg

iste

les 
didascali

es

le 
souffleurl'apart

é

le 
dramatur

ge

la 
dramatisat

ion

ESCOLA SECUNDÁRIA EÇA DE QUEIRÓS 
      ANO LECTIVO: 2009/2010                                       FRANCÊS – NÍVEL 5                                                    11º FHLM 

Leçons  115 et 116                                                                                                                                                          mercredi, 12 mai 2010 
 Sommaire :   
- Le texte théâtral –particularités. 
- Bibliographie de l’auteur  Xavier Durringer. 
- Lecture et analyse du texte « Choco BN » de Xavier Durringer. 
- Travail de groupe.   

 

Le texte dramatique 

 
 Les …………………………:  

-  Le discours que les 
personnages doivent 
prononcer:  

 
 ……………………………… 

 ……………………………… 

 ………………………………. 

 

 Les ………………………………: 
- L’ensemble des indications 

concernant: 
 Le …………………, 
 L’époque, 
 Les …………………………, 
 Les objets, 
 Les ……………….. et les intentions 

des personnages, 
 Les éclairages, 
 L’illustration sonore. 

- ____________: lieu fixé par 
l’auteur et que la scène doit 
représenter grâce aux décors.  

- ___________: lieu physique où 

jouent les acteurs et qui se 

limite par l’estrade.  

 

• L’ensemble des 
événements ou le conflit 
que les personnages 
essaient de résoudre.  

 

- de la représentation: durée 
réelle du spectacle. 

- de l’histoire vécue par les 
personnages.  

 

 

 

 

L’__________ 
Le___________ 

L’espace 

Les catégories 

Les modalités 
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3ème étape – Complète la fiche de l’auteur. 

Note : Pour connaître un peu plus  l’auteur, tu peux chercher d’autres informations sur les sites  : 

terrasson.evous.fr/local/cache-vignettes/L225   et  www.sacd.fr/.../durringer.jpg 

 4ème étape  - A. Fais l’analyse de l’affiche selon les questions suivantes. 

1. Quel est le nom de la troupe qui va faire la mise en scène ? 

  

2. Quel est le nom du spectacle ? 

                  

3. Identifie l’œuvre de Durringer  à partir de laquelle ce spectacle a été conçu. 

                 

4. Qui a été le metteur en scène de la pièce ? 

                 

5. Indique la date du spectacle. 

                 

6. D’après l’affiche, peux-tu identifier l’âge des comédiens ? Justifie ta 

                 réponse. 

                  

5ème étape  - Lecture et analyse du texte « Choco BN » de Xavier Durringer       

                                             
a) Lecture du texte en silence – 4 minutes  

 Matériel – copie du texte « Choco BN »  

 Vocabulaire: 

Mot/expression Traduction/explication 

essuie-glaces  Balai formé d'une lame de caoutchouc essuyant automatiquement la face extérieure du pare-
brise. 

gamine  petite fille, jeune adolescente. 

bonne sœur  Religieuse qui vit dans un couvent. 
mec  Garçon, jeune homme. 
permis  Permis de conduire. 
cambouis  Graisse dont on munit les organes d'une voiture, d'une machine, etc. 
battoirs  Instrument qui sert à battre. 
fesses  Chacune des deux éminences charnues en arrière. Bas du dos. Derrière. 
fais…la gueule  Manifeste du mécontentement, de l'humeur par l'expression du visage, son silence, par son 

attitude. 
Note : si tu as encore des doutes sur le vocabulaire, appelle ton professeur ! 

  

Le nom : 

  

Le prénom : 

 

La date de naissance et le lieu: 

 

 

Les activités professionnelles : 

 

 Des œuvres pour le théâtre : 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sacd.fr/.../durringer.jpg
http://www.cnrtl.fr/synonymie/bas%20du%20dos/substantif
http://www.cnrtl.fr/synonymie/derrière/substantif
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 6ème étape  

 Après la lecture du texte, réalise les exercices suivants.  
 

 
 
 

 

Exercices de vérification de la lecture 
Le titre le l’œuvre :  
L’auteur :  
 Les personnages :  
 

1. Indique si les phrases sont vraies (V) ou fausses (F). Corrige les fausses. 

a) Au début du dialogue, Sylvie et Gaspard parlent de sujets très sérieux. 
b) L’élément qui déclenche l’action est le tatouage sur le bras de Gaspard. 
c) Les initiales J.C. veulent dire Jésus-Christ. 
d) Sylvie avait un petit ami qui s’appelait José Corda. 
e) José Corda était un français qui aimait jouer au billard. 

 
2. Complète les phrases avec des informations du texte. 

a) Sylvie avait toujours, dans son sac, des ___________pour manger quand il ____________. 

b) Quand Sylvie mangeait des biscuits, elle se sentait ________________. 

c) Gaspard n’aimait pas jouer ___________ et il n’avait pas __________ ni même _____________. 

 
3. Fais les caractérisations suivantes : 

a) Caractérisation physique de José Corda b) Caractérisation psychologique de Gaspard 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
4. Réfléchis sur les questions suivantes : 

 Quelle est la relation entre les deux jeunes ?  

 Comment justifies-tu leur bonne relation ? 

 N’y aura-t-il pas des sentiments plus forts de Gaspard envers son amie ? 

 Quels sont les éléments du texte qui peuvent justifier ta réponse ? 

 Quelle est l’importance du tatouage de Sylvie pour le développement de la conversation avec Gaspard  ? 

 Comment interprètes-tu  les questions de Gaspard ? 

 Et celles de Sylvie ? 

 A ton avis, pourront-ils tomber amoureux, ou sont-ils déjà amoureux ?  
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Fiche de travail (par étapes) - continuation 
Le texte dramatique 

 
 

 8ème étape - Des consignes pour le travail de groupe : 
 
 

tâche Ajouter des répliques au texte « Choco BN » de Xavier Durringer Temps de 
réalisation : 

 
 
Renseignements  

I. le travail sera réalisé par groupe de deux élèves. 

II.  production du texte : 

 bien écrit (sans fautes). 
 créatif. 
 au moins, deux répliques pour chaque personnage. 

 utilisation de phrases négatives. 

 
30 min. 

 

 

 
Mise en scène 

  les deux éléments du groupe doivent participer au jeu de rôle. 

 Les gestes doivent être complémentaires au discours. 

 L’intonation de la voix doit être bien posée et  en accord avec le sens 
de l’information. 

5 min. chaque 
groupe 

 

 

 9ème étape - Fiche d’auto et de co-évaluation du travail de groupe: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

1. complètement réussi                 3. Insuffisamment réussi  

 

 

 

 1 2 3 

Le rythme de travail a été ajusté à mon rythme d’apprentissage.    

Cette activité a été intéressante.    
J’ai participé activement au travail de groupe.    
L’intonation de la voix a été ajustée au message.    
Le rythme a été adéquat au message.    
Les gestes ont étés expressifs.    
La continuation du texte a été étonnante/créative.    
Les phrases à la forme négative étaient bien construites.    
J’ai appliqué, au moins, deux répliques pour chaque personnage.    

ESCOLA SECUNDÁRIA EÇA DE QUEIRÓS 
ANO LECTIVO: 2009/2010                                       FRANCÊS – NÍVEL 5                                                    11º FHLM 

 
Leçons  119 et 120                                                                                                                                                 mercredi, 19 mai 
2010 
Sommaire :    
- Réalisation et présentation des travaux de groupe. 
- Auto et co-évaluation des travaux présentés.  
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Anexo 9 - PowerPoint 1: quadros/imagens auxiliares no preenchimento da ficha de 

trabalho de Francês. 

 

Comporte deux parties

 Les répliques:

Le discours que les 
personnages doivent 
prononcer:

• Les dialogues,

• Les monologues,

• Les apartés.

 Les didascalies:
l’ensemble des indications 

concernant:

Le décor,

L’époque,

Les costumes,

Les objets,

Les gestes et les 
intentions des 
personnages,

L’éclairage,

L’illustration sonore. 

Le texte dramatique

Image 1

 

 

Les catégories du texte dramatique.

L’action:
L’ensemble 
des 
événements 
ou le conflit 
que les 
personnages 
essayent de 
résoudre 

Le 
temps:
- de la 
représentation: 
durée réelle du 
spectacle.

- De l’histoire
vécue par les 
personnages.

L’espace:
- référenciel: lieu 
fixé par l’auteur et 
que la scène doit 
représenter grâces 
aux décors.

- scénique: lieu 
physique où jouent 
les acteurs et qui 
se limite par 
l’estrade.
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L’espace scénique

« côté cour » 

« Côté jardin »

« Fond de la scène »

« avant-scène »
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Xavier Durringer
 Il est né en 1963 à Paris.

 Homme de théâtre, écrivain et réalisateur, il écrit et réalise
également pour le cinéma et il se consacre aussi à la télévision.

 Dès le début de 2010, il participe dans une série TV d’aventures
fantastiques appelée « Le Grand Jeux ».

 Il dirige la compagnie de Théâtre "La Lézarde" depuis 1989, pour
laquelle il écrit et met en scène les spectacles.

Auteur : Mises en 
scène 

Réalisations au 
cinéma 

Réalisation 
des vidéo-
clips 

Production 

• Les Déplacés
• Petits poissons
• Choco-BN
• Histoires 

d'Hommes
• Quoi dire de plus 

du coq 
• La Promise
• Chroniques des 

jours entiers, des 
nuits entières

• Une petite entaille 
• La nuit à l'envers

•Oh ! Pardon tu 
dormais, de 
Jane Birkin 
1999

•Quand le père 
du père de mon 
père, 1994

• J'irai au paradis... 
Car l'enfer c'est ici 

• La Nage Indienne

• Les Vilains

• Dans le cadre des 
3000 contre le virus.

• Le Flic

•Audit de Bernard 
Lavilliers.

•Debout de Johnny 
Hallyday.

Création en février 
2000 de la société de 
production 
" 7ème apache films", 
ayant pour objet le 
développement à 
l'écriture de projets de 
jeunes auteurs-
réalisateurs et la mise 
en production.
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Les œuvres pour le théâtre 
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Anexo 10 – Exemplos de produções escritas realizadas pelos alunos de Francês a 

partir do texto Choco BN de Xavier Durringer. 

      

Documento 1                                                                     Documento 2 

 

      

  Documento 3                                                                            Documento 4 
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Anexo 11 – Cartaz da peça Abre-te Cena. 

Anexo 9 – Cartaz da peça Abre-te Cena 

 

 

Texto e imagens acedidos a 23 de Agosto de 2010 em: 

http://www.centrodramaticodeviana.com/index.php?lg=1&id=47  

 
Abre-te Cena! 

 
                                                                                   (C) Rui Carvalho 

  
Interpretação: Ana Perfeito, Elisabete Pinto, Ricardo Simões.  

Guião, encenação e espaço cénico: Castro Guedes. 
Figurinos: Cátia Barros. 

Sinopse 

  

"Espectáculo-visita guiada ao teatro-edifício e ao teatro-espectáculo/processo de criação e produção, percorrendo 

átrio, corredores, palco, subpalco, camarins, salão nobre, com um cicerone-fantasma em que o grupo de "turistas-

espectadores" se vai cruzando com o próprio Sá de Miranda, com personagens do 1º espectáculo do Centro Dramático 

de Viana, com um quadro de uma revista de Salvato Feijó, com uma actriz a maquilhar-se, com técnicos de luz e som 

e de maquinaria a mostrarem o funcionamento dos equipamentos..." 

 

Teatro Municipal Sá de Miranda  
 

Segunda a Sexta-feira (sujeito a marcação) 

Horários: 9h30/ 10h45/ 14h15/ 15h30 

Informação e Reservas: 258 82 32 59 

 

» Abre-te Cena! 

 

» Bilhetes e Preços  

 

 

http://www.centrodramaticodeviana.com/index.php?lg=1&id=47
http://www.centrodramaticodeviana.com/index.php?lg=1&id=47
http://www.centrodramaticodeviana.com/index.php?lg=1&id=38
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