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Base lógica 

Finalidade do EAR 
Cada vez mais, nas sociedades europeias contemporâneas, os cidadãos parecem estar menos 

envolvidos com a vida democrática, enquanto os valores como solidariedade, liberdade e tolerância se 

encontram em risco devido a desigualdades socioeconómicas e a um perigoso aumento dos níveis de 

hostilidade em relação a comunidades historicamente marginalizadas. Adicionalmente, os riscos de 

participação democrática estão a ser substituídos pela participação nas redes sociais, que oferecem 

grandes quantidades de informação a um nível superficial e que desencorajam o diálogo racional e 

construtivo na esfera pública.  

Neste cenário, a educação para a cidadania pode ser fundamental para apoiar as gerações jovens a 

compreenderem e a desempenharem o seu papel na manutenção dos valores que sustentam as 

sociedades democráticas. É aqui que o EAR desempenha um papel importante. 

O projeto lança o método dialético nas escolas para munir os alunos com a capacidade de questionar e 

desafiar atitudes e assunções predominantes e utiliza técnicas de teatro para promover uma participação 

ativa. A metodologia foi desenvolvida na Grécia por especialistas nas áreas dos métodos dialéticos e 

técnicas dramatúrgicas para promover a aprendizagem. O projeto EAR está a levar a metodologia em 

grande escala até várias localidades europeias. 

O método dialético foi escolhido pelo seu potencial de promover as quatro áreas de competências: 

 Interagir de forma eficaz e construtiva com os outros;  

 Pensar criticamente; 

 Agir de forma socialmente responsável;  

 Agir de forma democrática.  

O método dialético baseia-se na escuta ativa e no diálogo construtivo com os outros. Cultiva o 

pensamento crítico ao orientar os alunos para refletir, analisar e descobrir as relações, ou falta delas, 

entre a vida quotidiana e os valores democráticos fundamentais. Permite compreender em profundidade 

noções e atitudes (direitos humanos, justiça social, empatia), caracterizando ações socialmente 

responsáveis. Apoia o debate racional como princípio fundamental da participação democrática e como 

oposição a formas contemporâneas de propaganda e desinformação (online).  

Um dos principais benefícios da inclusão de técnicas de teatro é a capacitação de jovens para que 

abordem as suas próprias experiências ou questões sensíveis num contexto seguro e criativo. 

Efetivamente, o teatro requer cooperação e compreensão mútua, identificação recíproca e empatia entre 

os participantes.  

Para conseguir combinar o método dialético e o teatro, a metodologia do EAR recorre a diferentes formas 

de teatro, nomeadamente o Fórum teatro, o teatro documental e o teatro participativo. Adicionalmente, 

o EAR prevê a utilização de várias ferramentas flexíveis para avaliar o desenvolvimento de 

conhecimentos, valores, capacidades e atitudes com base no quadro de competências para a cultura 

democrática do Conselho da Europa (CDC) (Council of Europe, 2016). 

O valor do método dialético socrático na sala de aula 
O método dialético foi estabelecido por Sócrates/Platão e trata-se de colocar questões fundamentais 

para destacar contradições sociais. Estas questões permitem clarificar declarações superficiais de 

crenças vagas para explorar as consequências lógicas de tais declarações e descobrir possíveis 

contradições. O seu objetivo principal é libertar os indivíduos de impressões erradas relacionadas com 
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a realidade social. Nos nosso dias, estas impressões erradas são criadas a partir de notícias falsas, 

propagandas políticas, publicidade, entre outros.  

O método dialético trata-se de uma troca verbal entre dois ou mais indivíduos com pontos de vista 

diferentes sobre um assunto, mas que pretendem estabelecer uma verdade através de argumentos 

racionais. Pode ser comparado com o modelo didático, onde um lado do debate ensina o outro. Nos 

tempos modernos, a dialética hegeliana, normalmente representada de três formas, inclui três etapas 

dialéticas de desenvolvimento: uma tese que origina uma reação, uma antítese que contradiz ou nega a 

tese, e a tensão entre as duas que é resolvida por meio de uma síntese. 

A aquisição de conhecimento através do método dialético requer duas condições prévias 

interdependentes: 

 A posição de igualdade entre alunos e professores em relação ao conhecimento; 

 A referência à realidade social específica na qual os alunos e professores vivem. 

O método dialético começa pela experiência dos alunos relacionada com a situação no seu «contexto 

real». A função do professor é sugerir problemas relacionados com situações existenciais codificadas 

para fazer com que os alunos alcancem uma maior compreensão crítica da realidade da situação (em 

oposição aos factos que têm de ser decorados). Neste processo, o professor adapta continuamente o 

seu conhecimento e pode adquirir, por sua vez, conhecimento com os alunos. Assim, o professor 

também experimenta a aquisição de conhecimento. 

O professor coloca questões relevantes aos desafios da atualidade, mas também questões de caráter 

mais amplo que seguem as tradições humanistas sobre a realidade de um indivíduo para com o mundo. 

O professor não oferece respostas, mas mune os alunos de todas as ferramentas e recursos de que 

precisam para que possam descobrir as suas próprias respostas. O professor organiza debates 

dialéticos de forma a que todos se sintam seguros e confortáveis.  

O valor das técnicas de teatro na sala de aula  
O potencial do teatro em exercer um «efeito» social ou moral no público jovem é um dos principais frutos 

do envolvimento com as artes. A crença é que as mensagens morais ou sociais do teatro podem ter um 

impacto direto positivo nas mentes dos alunos jovens e na sua relação com o mundo. Estas perceções 

sugerem que o principal objetivo de assistir a uma encenação ou de fazer teatro é a descoberta e 

interpretação de significados sob a forma de conteúdos sociais ou morais.  

Neste sentido, o teatro pode ser considerado uma ferramenta particularmente adequada para 

reconhecer e abordar as necessidades, problemas e desejos dos jovens alunos e criar cenas vivas e 

sensíveis, onde estes possam ver um reflexo de si mesmos enquanto atuam. Efetivamente, as técnicas 

de teatro podem ajudá-los a desenvolver a sua imaginação social e a verem-se a si mesmos como um 

agente cívico capaz de impulsionar mudanças enquanto participante de uma cultura democrática maior.  

Existem imensos estudos que mostram que as artes são uma parte importante que contribui para um 

melhor desenvolvimento de todas as áreas da vida, incluindo um alto rendimento escolar. No entanto, 

estes programas não existem na maioria das escolas ou não estão associados ao programa curricular. 

Quando falamos de educação para a cidadania, é quase impossível encontrar qualquer metodologia 

pedagógica que inclua técnicas de teatro. As pesquisas realizadas pela equipa do projeto EAR (Fabbro, 

Ranieri e Cuomo, 2019) mostram que em todos os países parceiros da UE, as técnicas de teatro, ainda 

que existam apenas como atividades extracurriculares, não estão incluídas no programa curricular de 

nenhuma disciplina e, ainda menos, na educação para a cidadania.  

As técnicas de teatro são muito importantes para apoiar o processo de aprendizagem, uma vez que o 

teatro oferece aos indivíduos, especialmente aos jovens que frequentam a escola, a oportunidade de 

abordar as suas próprias experiências ou questões sensíveis de forma segura e criativa.  
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A formação em teatro possui imensos benefícios, especialmente para jovens alunos que ainda estão a 

tentar encontrar o seu lugar no mundo e a descobrir quem são e os dons que têm para partilhar. As 

técnicas de teatro/dramatúrgicas no ensino oferecem as seguintes vantagens:  

 Despertam a imaginação — Para criar novas ideias, atualizar ideias antigas e atribuir-lhes novos 

significados é necessária energia criativa e imaginação; 

 Desenvolvem a concentração — Ler guiões e peças, praticá-los e representá-los exige 

concentração e foco, o que se transfere para todas as outras áreas da vida, incluindo na escola 

e no desporto; 

 Aumentam a capacidade de memória — Para representar um papel é necessário decorar as 

respetivas falas. O processo de aprender novas palavras e movimentos cénicos aumenta a 

capacidade de exercitar e utilizar o «músculo da memória»; 

 Melhoram as competências de comunicação — O trabalho com os outros melhora a 

comunicação verbal e não verbal. Ao trabalhar numa peça ou espetáculo, aprendemos a articular 

e a utilizar corretamente a nossa voz, bem como a ouvir e observar; 

 Desenvolvem a empatia — Sempre que representamos um papel, estamos, de certa forma a 

colocar-nos no lugar de outra pessoa. Consideramos os seus pensamentos, sentimentos, 

comportamentos e pontos de vista, o que nos ajuda a compreendê-los e à sua situação com 

maior clareza; 

 Dão lugar à diversão — Parte do processo criativo inclui aprender e experimentar ideias, o que 

dá lugar, frequentemente, ao bom humor e à diversão; 

 Constroem a autoconfiança — Aprender falas, estudar as personagens e representá-las ajuda a 

construir personalidade e confiança. Os alunos aprendem a confiar nos seus instintos, ideias e 

capacidades, o que se reflete em todos os aspetos das suas vidas, incluindo na escola, trabalho, 

relações e desafios. 

Aulas de cidadania do EAR  

Características gerais  
As aulas de cidadania do EAR, potenciadas pelas técnicas de teatro, possuem as seguintes 

características : 

 Retratam o mundo através dos olhos dos jovens alunos e não dos adultos; 

 Lidam com situações contemporâneas. Os assuntos dos debates e os seus papéis são 

problemas que os jovens enfrentam frequentemente: educação autoritária, problemas na escola, 

preconceitos, poluição, hostilidade para com estrangeiros, necessidade de ter amigos, 

responsabilidades dos cidadãos e dos políticos, represálias, leis, etc.; 

 Não promovem uma aprendizagem convencional nem dão respostas. Em vez disso, mostram 

como colocar as perguntas certas e como refletir cooperativamente nas possíveis respostas. 

Ensinam a pensar crítica e autonomamente;  

 Incentivam os alunos a rir — Rir é compreender. É por isso que escolhemos as técnicas de teatro, 

onde todos podem sair do seu papel social habitual;  

 Ao utiliza técnicas de teatro, relacionamo-nos diretamente com o Verfremdungseffeckt de Brecht 

(efeito de alienação). É importante que os alunos tenham consciência de que isto se trata apenas 
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de teatro e de representar a realidade. É por isto que conjugamos o método dialético e o teatro, 

permitindo que os alunos reflitam e se lembrem de onde vivem.  

O processo de criar conteúdos para a «peça» é iniciado após um debate com o grupo de colegas e 

alunos sobre as suas experiências pessoais. No decorrer deste debate, é possível que se manifestem 

sentimentos fortes e/ou traumas emocionais enfrentados pelos alunos.   

As aulas de cidadania do EAR seguem um padrão de nove passos no ensino dos conceitos de cidadania, 

combinando o método dialético socrático e técnicas de teatro.  

A ordem dos seguintes passos pode ser alterada de acordo com o tempo disponível, o nível dos alunos, 

o assunto, o contexto educativo, entre outros. Ao abordar um assunto, os passos podem ser repetidos 

quantas vezes os alunos precisem ou o facilitador achar por bem. As técnicas de teatro, por exemplo, 

podem ser utilizadas para quebrar o gelo ou no início do ensino de um tópico de forma a familiarizar os 

alunos com as mesmas.  

Algumas técnicas de teatro também podem ser utilizadas durante o debate, uma vez que um aluno 

poderá querer responder a uma questão utilizando uma técnica de teatro, o que, em seguida, deverá ser 

debatido. 

Passos e conceitos do EAR 
Aquecimento — Onde os alunos reagem a um dos tópicos a debater e analisar e onde o facilitador 

verifica o seu interesse, envolvimento e conhecimento prévio sobre o assunto. Este passo pode ser feito 

por meio da apresentação de um conceito, de um poema, música, entre outros. 

Trabalho individual — Onde cada aluno pensa e escreve/toma notas sobre as suas opiniões e 

sentimentos sobre o assunto, conceito ou questão principal.  

Estímulo — Onde o artigo de um jornal, um poema, texto literário, fotografia, carta, diário, objeto, música, 

vídeo, imagem criada por algum dos alunos, entre outros, é apresentado aos restantes alunos. 

Debate/reação ao estímulo — Onde são exploradas as primeiras reações dos alunos.  

Conceitos principais — Onde os alunos analisam e definem em maior profundidade os conceitos 

principais com base em questões, definições de dicionários, entre outros, e tentam encontrar o 

verdadeiro significado dos conceitos em vários contextos diferentes. 

Técnicas de teatro — Onde os alunos exploram o tópico através de atividades de teatro experimental 

de vários tipos, seja o teatro do oprimido ou outro método.  

Acompanhamento — Onde os alunos saem do seu papel de atores e falam sobre como se sentiram 

primeiramente em comparação com como se sentem agora.  

Debate dialético a aprofundar — Onde o facilitador orienta um debate baseado em perguntas para 

desenvolver as capacidades de pensamento crítico. No entanto, existem algumas atividades específicas 

que o projeto EAR propõe para criar um debate lógico real sobre os princípios da dialética e não apenas 

uma conversa ou debate moderado, onde dois grupos se confrontarão com base em oposições binárias 

e um deles irá ganhar e outro perder.  

Trabalho individual — Onde cada aluno irá pensar e, possivelmente, escrever sobre as suas crenças 

relacionadas com determinado tópico, sobre os argumentos em que baseia a sua opinião, as razões que 

o levam a ter esta opinião ou os fatores que afetam as suas crenças atuais.  

Trabalho em pares ou trios — Onde um aluno apresenta e explica a sua opinião aos restantes 

elementos e responde a questões relevantes e baseadas na aporia. Aqui, os restantes elementos 
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colocam questões para apenas compreender devidamente uma opinião. Ninguém tenta persuadir o outro, 

sendo aplicados apenas os princípios da escuta ativa e evitando julgar e pedir clarificações.  

Investigação por parte dos alunos — Onde os alunos trabalham individualmente ou em pequenos 

grupos, com base em questões colocadas pelos colegas na etapa anterior para encontrar mais 

argumentos que sustentem uma visão (mesmo que seja uma visão ligeiramente diferente da sua visão 

inicial). Os alunos passam, então, a aplicar uma aprendizagem autodirigida e autónoma e investigam em 

livros, Internet, literatura, vídeos, banda desenhada, etc. 

Debate em sessão plenária — Onde diferentes grupos, de acordo com as visões partilhadas, 

apresentam as suas opiniões e pedem feedback crítico e real. Aqui, é fundamental refletir com base em 

investigações e argumentos e desenvolver o pensamento crítico.  

Personalização — Onde o facilitador torna todo o tópico e o debate pessoais para que os alunos estejam 

mais envolvidos e se sintam mais mobilizados.  

Mudança de atitude — Onde os alunos registam os seus sentimentos e opiniões atuais, depois de 

terem aprofundado o tópico.  

Plano de ação — Onde os alunos criam o seu plano de ação pessoal ou de grupo de modo a gerir este 

tópico quando o experimentarem nas suas vidas reais. Aqui, decidirão o que pode ser feito em termos 

de medidas a curto, médio e longo prazo e por quem. 

O método dialético socrático 
O método dialético socrático consiste em escolher um conceito relevante relacionado com um problema 

social, identificando os principais informadores e stakeholders envolvidos, as suas respetivas visões do 

mundo e possíveis conflitos existentes nessas visões.  Através do método dialético é expressado um 

parecer (tese), formado um «contraparecer» (antítese) e desenvolvido um sistema baseado nestas 

opiniões sobre o problema social. Estas opiniões são, então, apresentadas a grupos de pessoas 

diferentes, que iniciarão um diálogo que levará ao desenvolvimento de uma opinião coletiva resumida. 

O processo é repetido até que todos os conflitos tenham sido resolvidos, ou utilizados todos os recursos, 

e produzida uma opinião final. 

A metodologia proposta baseia-se na teoria dialética. A noção de dialética tem a sua origem na arte 

medieval da discussão, o que, por sua vez, é um produto da dialética platónica e aristotélica (McKinney, 

1983). A palavra «dialética» deriva da palavra grega para «discurso»: dialegesthai (διαλέγεσθαι).  

O ponto de partida do processo dialético é a tese: um conjunto de crenças relativas a uma questão ou 

problema. Em algum momento a tese irá parecer inadequada, talvez devido a alterações no ambiente 

ou a alterações nos gostos e valores. A inadequação é revelada através do questionamento de certas 

assunções/visões do mundo relacionadas com a tese ou da clarificação de algumas das suas 

propriedades que não eram, anteriormente, óbvias (Singer, 1983). Neste momento, surge a antítese, a 

oposição ou negação da tese. Eventualmente, a antítese mostra-se, também, inconsistente ou 

inadequada. Tanto a tese como a antítese mostram-se unilaterais e são, finalmente, combinadas de 

forma unificada numa síntese. É importante notar que tanto a tese como a antítese são formuladas a 

partir do mesmo conjunto de dados.  

A síntese surge como o resultado do diálogo sobre os elementos da tese e da antítese. Um observador 

considera os elementos mais plausíveis de cada uma para formar uma síntese que, idealmente, dissolve 

o conflito anterior. A síntese é, normalmente, diferente da tese e da antítese, mas inclui elementos de 

ambas, pelo que nem a tese nem a antítese continuam a existir como uma entidade separada (Ford, 

1994).  
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No entanto, o movimento dialético não termina nesta etapa. Frequentemente, a síntese irá revelar-se 

como inadequada e irá servir, então, como nova tese (Singer, 1983). Eventualmente, surgirá uma 

antítese e o processo recomeça. Os interlocutores, como escrito por Platão, deverão «devotar-se ao 

conhecimento (sophia) e à excelência humana (aretê)». 

Método socrático: aporia, elenchus e dialética 
Estes três conceitos são fundamentais para compreender o processo de argumentação do método 

dialético. 

Aporia 

O verbo ἀπορέω (aporeô) significa estar perplexo, em falta, sem mais recursos ou em dúvida (talvez 

constrangedora). Assim, a palavra ἀπορία (aporia) seja talvez melhor traduzida como perplexidade ou 

impasse. Dado que muito do trabalho de Platão terminou em aporia, o mesmo era chamado de 

«aporético».  

Elenchus 

No entanto, «aporia» é a marca do «elenchus» (ἔλεγχος, prova, refutação ou contrainterrogatório) 

socrático. A técnica: (a) declarar P; (b) aprofundar o que P implica, por exemplo, Q, (c) mas se Q, então 

P é falso, (d) pelo que a declaração inicial precisa de ser corrigida ou substituída.  

O elenchus é destrutivo: prova ignorância, expões crenças falsas, meras opiniões, contradições 

incoerentes; os resultados parecem ser indecisão e ceticismo. 

Ainda assim, também é construtivo: o elenchus poderá levar a investigações adicionais e, 

consequentemente, a clarificações ou refinamento de conceitos. Adicionalmente, existe um ponto 

metafilosófico: o resultado é menos importante do que a investigação em si. A filosofia é uma 

investigação ativa e aberta com um resultado incerto. 

Dialética 

A palavra λέγω (lego) significa «dizer» ou «falar», mas também «juntar» ou «recolher».  Com o prefixo 

dia-, que significa «através» e «inter-» de uma forma temporal, espacial e, também, de modo, διαλεκτική 

(dialektikê) significa, simplesmente, «debate». Assim, a dialética pode ser compreendida como a arte ou 

a capacidade de realizar um debate racional e lógico, que tem em vista a formulação de declarações 

verdadeiras e indubitáveis.  Enquanto atividade destrutiva, a dialética está relacionada com o elenchus. 

No entanto, a dialética também é positiva, uma vez que procura estabelecer premissas de grande 

generalidade. O objetivo último da dialética de Platão é a descoberta de formas ou ideias (universais). 

O método dialético em quatro partes 
Geralmente o método dialético requer o seguinte:  

1. A participação e a aparência de um estatuto de igualdade entre os indivíduos envolvidos; 

2. Iniciar o diálogo com perspetivas e ideias comuns; 

3. Realizar um diálogo que leva a uma reflexão crítica entre os participantes;  

4. Relacionar ideias mencionadas durante o debate. 

A primeira característica encontrada na dialética é a participação ativa e o estatuto de igualdade dos 

indivíduos envolvidos na investigação.  É importante referir esta característica uma vez que contrasta 

claramente com as visões tradicionais sobre a educação. As abordagens tradicionais à educação 

envolvem o que Paulo Freire chama de «método bancário» da educação, mas muito antes, Freire 
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explicou que este tipo de educação é opressiva. Sócrates já se tinha pronunciado sobre este método.  

Na sua comparação entre o «Sol» no mundo visível e o «Bem» no mundo inteligível, Sócrates afirmou: 

«Alguns professores têm de estar errados quando dizem que conseguem colocar conhecimento na alma, 

conhecimento esse que antes não estava lá, como dar visão a olhos cegos… Já que o nosso argumento 

mostra que o poder e a capacidade de aprendizagem já existem na alma». (Plato, 1991, p. 258). 

Então, a diferença fundamental é que o conhecimento já existe no aluno.  Se assim for, então, tentar 

«depositar» conhecimento no cérebro de um aluno está fora da realidade.  Em vez disso, o professor 

deve trabalhar com o aluno para despertar a sua curiosidade para o conhecimento.  A determinação do 

professor por si só não será suficiente.  Assim, a reflexão crítica e a transformação são alcançadas 

através da participação ativa de um aluno na sua própria aprendizagem.    

A aparência de um estatuto de igualdade durante a experiência é importante para a dialética.  Isto 

contribui para que os alunos ou o professor evitem o método bancário tradicional.  Em vez de dizer aos 

alunos que façam algo, o professor coloca-lhes questões ou incentiva-os a questionarem as declarações 

do professor.  Platão descreve o professor ideal, Sócrates, como «não tendo a obrigação de saber tudo. 

Efetivamente, o professor tem consciência de tudo aquilo que não sabe e, consequentemente, procura 

obter conhecimento» (Hummel, 1994, p. 335)  O efeito de reconhecer a ignorância é tornar-se igual aos 

outros.  A partir da perspetiva dos alunos, isto pode permitir-lhes juntarem-se a um debate, uma vez que 

não têm medo de não ter todo o conhecimento.  Para dissipar declarações falsas e desafiar as 

convicções profundas de um indivíduo (ou sociedade), é importante que a dialética tenha este efeito de 

nivelamento.  Seja esta igualdade entre professores e alunos real ou imaginada, o que importa é que o 

aluno, pelo menos, tenha a perceção de que se encontra ao mesmo nível que o professor.  Embora não 

declarado n’A República, esta componente da dialética faz parte do processo de estabelecer 

transferências na relação entre o aluno e o professor.  Este conceito (e as suas implicações na dialética) 

é importante para concluir o debate e será aprofundado mais tarde.       

O segundo aspeto da dialética requer que qualquer questionamento comece com opiniões comuns 

sobre o assunto.  No seu ensaio interpretativo sobre A República, Allan Bloom (1968) explica a 

importância deste aspeto da dialética.  Ele escreve: 

«A dialética, começando com opiniões comuns, irá levar a um acordo final.  Esta atividade poderá 

orientar-nos na descoberta dos objetos naturais e implica que começamos a partir de fenómenos tal 

como os vemos, levando-os a sério num esforço para os clarificar.  É apenas por forma do nosso 

aprisionamento que podemos alcançar a libertação». (Bloom, 1968, pp. 406-407). 

A sua visão sugere que, ao não examinar verdades e opiniões comuns, os indivíduos são como 

prisioneiros que tentam fugir da prisão sem considerarem as barras de aço e as vedações de arame 

farpado que o distanciam da liberdade.  Tal como clarificado por Platão na Alegoria da Caverna, a 

finalidade da dialética é libertarmo-nos das correntes e ascendermos em direção à luz.  Se se espera 

que a dialética tenha um efeito emancipador nas nossas mentes, então, questionar ideias dominantes 

que oprimem os indivíduos deve ser o ponto de partida para a libertação. 

A terceira dimensão da dialética é a necessidade de debater para alcançar um ponto de reflexão 

crítica junto dos participantes.  A reflexão crítica refere-se à capacidade de considerar, de forma 

consideravelmente equitativa, desafios ou questões levantadas em relação a um assunto em particular 

para alcançar uma maior compreensão.  Ao debater o ensino dos guardiões, Sócrates explica a 

importância da reflexão a Glauco.  Afirmando que a mente processa informações de duas formas 

diferentes, Sócrates argumenta que alguns objetos «não convidam ao pensamento porque o senso é 

uma forma adequada de os julgar, enquanto no caso de outros objetos, o senso não inspira confiança 

de tal modo que questionamentos adicionais são imperativamente necessários» (Platão, 1991, 265).  

Quando a mente recebe ideias contraditórias, «a mente pensante, ao tentar iluminar o caos (…), [é] 

levada a reverter o processo» e chega a uma opinião que, para a “mente pensante”, é satisfatória» (p. 
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265).  Para Sócrates, então, a «mente pensante» é aquela que trabalha para resolver ideias 

contraditórias.  Assim, os professores devem sugerir noções que sejam contraditórias para o «senso 

comum».  Se ocorrer a reflexão crítica, então, o resultado deverá ser uma maior compreensão.  

A dimensão final da dialética pede o relacionamento de ideias para articular uma representação 

informada da realidade.  Ao falar com Glauco sobre a necessidade deste aspeto, Sócrates explica: 

«A ciência que eles [os alunos] aprendem sem qualquer ordem na sua educação inicial será, agora, 

agrupada e eles serão capazes de ver as relações naturais que existem entre eles e o seu verdadeiro 

“eu”. (…) A capacidade de tal conhecimento é um grande critério do talento dialético: a mente abrangente 

é sempre dialética». (Plato, 1991, p. 285). 

Para criar uma analogia sobre a importância de relacionar ideias para uma maior compreensão, 

consideremos a tecnologia fotomosaica.  A tecnologia fotomosaica utiliza muitas imagens diferentes de 

uma imagem particular para criar uma representação maior dessa imagem. O fotomosaico do falecido 

cantor de reggae Bob Marley ajuda-nos a ilustrar este ponto.   

 

(grafismo por Robert Silvers)  

Ao observar a imagem de perto em vez de ao longe, todas as pequenas fotografias de Bob Marley 

parecem muito diferentes.  Só se nos afastarmos dessas fotografias individuais é que conseguiremos 

ver a imagem maior criada pela sua interligação.  De um modo semelhante, Platão defende que só 

através da observação de ideias considerando a sua relação umas com as outras é que poderemos ter 

uma imagem ou aparência do «Bem».   
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Para uma perspetiva mais contemporânea sobre esta questão, Paulo Freire explica em Pedagogia do 

Oprimido: 

«Quando os indivíduos não possuem uma compreensão crítica da sua realidade, compreendendo-a em 

fragmentos que não são percebidos como elementos em interação e que fazem parte de um todo, não 

podem conhecer essa mesma realidade.  Para conhecê-la verdadeiramente (…) teriam de possuir uma 

visão total do contexto de modo a (…) alcançar uma perceção mais clara do todo». (Freire P. , 2001, p. 

104). 

O que Paulo Freire pretendia dos seus alunos era que colocassem questões. Com o pensamento 

crítico, poderão surgir muitas questões. Aplicando estas capacidades nas nossas vidas diárias, seja para 

finalidades académicas ou não, a qualidade das questões que colocamos desempenha um papel 

significativo no seu desenvolvimento contínuo. Por outras palavras, quanto melhores forem as questões 

que colocamos, melhores serão os resultados que poderemos obter.   

As estratégias com questões que o projeto EAR propõe abrangem a aprendizagem autodirigida e a 

reflexão sobre a aprendizagem, bem como questões de pensamento crítico que possam ser utilizadas 

em qualquer área de conteúdos e, especialmente, na área da educação para a cidadania. 

Técnicas de teatro 
Paulo Freire, um educador e filósofo brasileiro, que foi um grande impulsionador da pedagogia crítica e 

melhor conhecido pelo seu trabalho influenciador, Pedagogia do Oprimido (1970), tentou aplicar o 

método dialético no ensino para adultos. De acordo com Freire, através do método dialético, os alunos 

desempenhariam desde o início o papel de «criadores» e tentariam alcançar a essência do 

conhecimento com a ajuda do pensamento crítico. Freire defende que a essência não está em decorar 

o conhecimento, mas sim no processo de aquisição do conhecimento. Todo o processo de aquisição de 

conhecimento inclui um movimento dialético da ação para o raciocínio e do raciocínio relativo à ação 

para uma nova ação. 

Os jogos e atividades teatrais/dramatúrgicos são utilizados porque representam uma forma simples e 

económica de atingir vários objetivos educativos dentro e fora das aulas de teatro. Os jogos combinam 

elementos de dramaturgia criativa, improvisação, pantomina, momentos criativos e representação.  

Desenvolvem capacidades fundamentais necessárias nas artes do teatro que também possuem efeitos 

positivos tremendos nas interações sociais, desenvolvimento da literacia e sucesso académico. As 

atividades e jogos de teatro são fáceis de integrar com conteúdos de outras disciplinas ou áreas de 

conteúdo escolares. Os jogos dramatúrgicos ou teatrais são uma ferramenta de ensino versátil, que 

abrange vários estilos de aprendizagem, áreas de conteúdo e níveis de linguagem e experiência. 

O ensino dramatúrgico é uma ferramenta de ensino e aprendizagem eficaz que tem efeitos positivos 

profundos no desenvolvimento cognitivo, social, emocional e físico dos alunos. Os benefícios de uma 

formação regular nas artes do teatro reflete-se em todas as disciplinas escolares e, também, na vida 

quotidiana. A dramaturgia criativa é uma pedagogia saudável que alcança alunos com vários níveis de 

inteligência e diversos estilos de aprendizagem. É um modo de aprendizagem multissensorial que 

envolve a mente, o corpo, os sentidos e as emoções para criar ligações pessoais ao que é material e 

que melhora a compreensão e a retenção.  

Os jogos dramatúrgicos e de teatro são uma estratégia ideal para tipos de ensino diferenciados. Os 

alunos com dificuldades aos níveis da linguagem e da aprendizagem ou com incapacidades físicas ou 

mentais podem revelar-se na dramaturgia, mesmo que mostrem dificuldades no ensino tradicional. 

Alunos talentosos e altamente motivados, que precisem de ser desafiados, podem demonstrar as suas 

capacidades e aprender com a dramaturgia. De alunos tímidos a confiantes, com dificuldades de 
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aprendizagem ou, por outro lado, com grandes talentos ao nível da língua e de alunos inexperientes a 

avançados, os jogos dramatúrgicos podem incluir todos os níveis de capacidades diferenciadas numa 

experiência criativa de sucesso. 

Para apresentar materiais aos outros alunos na sala de aula ou numa produção em grande escala, os 

participantes devem não apenas compreender o material, mas também encontrar uma forma de o 

comunicar de forma criativa e eficaz à audiência. Assim, o conhecimento não é suficiente. A imaginação, 

criatividade e comunicação são fundamentais para tornar o teatro eficaz.  

Os jogos dramatúrgicos e de teatro transformam a relação tradicional de autoridade/recetor entre alunos 

e professores numa relação de descoberta de experiências partilhadas e de exploração criativa. É fácil 

utilizar a dramaturgia como ferramenta de ensino em qualquer disciplina escolar. Esta permite uma 

aplicar uma abordagem prática, eficaz e potenciadora no ensino, abordagem essa que transforma o 

ambiente de aprendizagem. 

Representar um papel numa atividade teatral requer capacidades de observação. A observação e a 

imitação são mecanismos primários para a aprendizagem durante a infância. Os indivíduos representam 

imensos papéis diferentes durante as suas vidas ou mesmo, até, num só dia. 

Autores como Maley e Duff (1978) e Wessel (1987) mencionaram os valores e aplicações da 

dramaturgia: 

«A dramaturgia pode ajudar o professor a alcançar a “realidade” de várias formas. Sabemos que é muito 

útil para os alunos aprenderem uma nova língua.  A dramaturgia permite ultrapassar a resistência dos 

alunos à aprendizagem de uma nova língua, e não só, ao: 

 Tornar a aprendizagem (de uma nova língua) uma experiência agradável; 

 Definir objetivos realistas que os alunos desejem alcançar; 

 “Abrandar” uma experiência real de forma criativa; 

 Relacionar a experiência de aprendizagem de uma língua com a própria experiência de vida dos 

alunos. 

Pode criar nos alunos uma necessidade de aprender: 

 Através da utilização de uma “tensão criativa” (situações que requerem soluções urgentes); 

 Ao atribuir mais responsabilidade ao aluno e não ao professor». (Wessel, 1987, pp. 53-54). 

A dramaturgia oferece um enriquecimento cultural e linguístico ao revelar conhecimentos nos desafios 

e contextos alvos e ao apresentar contextos que tornam os elementos mais memoráveis, colocando-os 

num contexto realista e físico. 

Ao permitir a leitura e adição de alguma caracterização ao texto dramatúrgico/teatral, os alunos passam 

a estar envolvidos de forma mais pessoal e intensa no processo de aprendizagem, num contexto que 

permite aos alunos sentirem-se menos centrados em si mesmos e mais capacitados a exprimirem-se 

através das várias vozes (Vygotsky, 1987; Bakhtin, 1981) das diferentes personagens. 

Existem duas abordagens à dramaturgia e à dramatização de um texto (num contexto de aquisição de 

uma segunda língua):  

 A abordagem analítica do tipo «A» aos textos dramatúrgicos/teatrais: 

A análise linguística de um texto é apenas uma das suas utilizações. Na abordagem do tipo «A», a língua 

é diferenciada nas suas duas componentes fonética e lexical, sendo adotadas, então, estratégias de 

disseminação. Ao utilizar esta abordagem analítica, os professores ou criadores de conteúdos poderiam 



14 | Página 
 

pensar numa série de estruturas e itens linguísticos que devem ser «ensinados». É, então, selecionado 

um texto literário que exemplifique estas estruturas de modo a permitir que os alunos as pratiquem ou 

ganhem uma maior consciência das mesmas.  

 A abordagem experimental do tipo «B» aos textos dramatúrgicos/teatrais: 

White (1988) identificou uma segunda abordagem (a do tipo «B»). Aqui, a linguagem não é vista 

enquanto objeto, mas sim enquanto ferramenta. É dada mais ênfase, por exemplo, ao método indutivo 

de aprendizagem através da «experiência» e à aplicação da experiência do aluno ao texto através de 

comentários, respostas e expressões motivadores com base no texto ou no seu tema/tópico.  

O projeto EAR pretende envolver tanto a abordagem analítica quanto a experimental, conforme descrito 

acima, em relação à aprendizagem de uma língua, para abordar problemas sociais e desenvolver a 

consciência social do aluno. Embora não tenha sido especificamente referido, o professor deve conceder 

tempo suficiente para reflexão, bem como para algumas pausas curtas durante a aula. 

A parte experiencial da aprendizagem está relacionada com a utilização de técnicas de teatro, como o 

Fórum teatro, o teatro documental e o teatro participativo, pertencentes à dramaturgia no ensino.   

Assim, são apoiadas e desenvolvidas diferentes competências:  

 Preparar, ensaiar e representar eventos importantes da vida (por exemplo, uma entrevista de 

emprego, uma candidatura à universidade ou um casamento) é uma parte natural da experiência 

humana em qualquer cultura; 

 A dramaturgia ensina a interpretação, a criatividade pessoal e novas formas de analisar a mesma 

informação, sendo isto a base do desenvolvimento das capacidades de pensamento crítico 

durante o debate dialético;  

 A dramaturgia ensina os alunos a imaginar, explorar, criar e partilhar em frente aos outros e a 

querer partilhar com os outros; 

 As emoções, os gestos e a imitação são formas de comunicação universal compreendidas por 

todas as culturas. Assim, os alunos percebem que a empatia pode basear-se na natureza 

humana comum;  

 A história demonstra a importância da imaginação no progresso humano. Os cientistas, artistas, 

ativistas e políticos que ousaram pensar de forma diferente são pessoas que tiverem o impacto 

mais duradouro no curso da história humana; 

 A imaginação é o centro da inovação, da invenção, da resolução de problemas, da ciência e das 

artes; 

 A dramaturgia representa uma aprendizagem prática e experiencial e envolve a mente, o corpo, 

a voz e as emoções para interpretar e transmitir informações e ideias a outros indivíduos; 

 Os corpos estão vivos e movem-se, cria-se energia que é libertada e exercitam-se os músculos 

durante os jogos dramatúrgicos. Todos estes fatores aumentam a motivação e a atenção dos 

alunos para a aprendizagem; 

 A dramaturgia é um método de ensino cinético que beneficia os alunos que aprendem melhor 

com a prática. As pesquisas oferecem grandes provas que sustentam a importância do 

movimento na aprendizagem. O movimento não só alcança os alunos cinéticos do grupo, como 

também alcança todos os participantes; 

 A formação em representação desenvolve a utilização expressiva da voz para transmitir 

emoções, flexões, atitudes e outros elementos vocais. Frequentar regularmente aulas de 
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dramaturgia contribui para uma melhoria significativa das capacidades de leitura em voz alta, 

reduzindo a colocação monotónica da voz e promovendo hábitos de discurso claro. Estas são 

as capacidades de um cidadão ativo, que participa em debates públicos e que consegue 

persuadir outros.  

O teatro e o EAR 
O projeto EAR recorre ao teatro e ao método socrático para envolver os alunos na análise de questões 

de cidadania. Identificamos várias técnicas de teatro diferentes com elementos que podem ser utilizados, 

em parte, na prestação de uma aula no âmbito do EAR. 

Estas incluem:  

 O Fórum teatro;  

 O teatro documental/verbatim; 

 O teatro participativo/comunitário (Fabbro, Ranieri, & Cuomo, 2019). 

Os jogos e exercícios de teatro de todas estas diferentes técnicas podem ser utilizados na prestação do 

EAR tanto a partir de uma técnica específica quanto a partir de uma abordagem combinada, adotando 

a qualquer momento qualquer uma das técnicas que seja mais útil.  

Por exemplo, a técnica do Fórum teatro de representar uma cena de várias formas diferentes pode ser 

útil ao apresentar várias oposições binárias relativas a questões centrais. 

Interpretar material documentário por meio da improvisação pode incentivar os alunos a considerar os 

incidentes ou visões abrangidos no documento. 

O teatro comunitário, ao utilizar ideias partilhadas e a imaginação para inspirar cenas improvisadas, pode 

dar origem a um assunto ou texto de uma realidade mais elevada, em vez de a palavras mortas numa 

página. 

A chave de toda a abordagem teatral utilizada no EAR é a improvisação. Mesmo quando o estímulo é 

escrever um texto, o assunto escolhido será explorado e tornado apelativo aos alunos ao incentivá-los 

a assumir personagens, inventar diálogos espontâneos e a cooperar entre eles para criar histórias e 

cenários. 

Não existem limites ao tipo de estímulos utilizados para inspirar as improvisações e os debates. Estes 

podem ser um texto escrito (um poema, artigo, peça, romance, diário, jornal, relatório), uma imagem 

visual (uma fotografia, grafismo) ou uma música, um som ou um videoclipe. 

Os planos de aulas desenvolvidos no âmbito do EAR serão uma combinação entre debate e teatro, ainda 

que possam também ser iniciadas com um texto escrito, e será exigido aos alunos que utilizem a sua 

imaginação para responder ao estímulo de forma física e verbal, através da improvisação. Assim, a 

maioria dos exercícios sugeridos no programa são funcionais de modo a estimular e incentivar os alunos 

a confiarem mais nas suas capacidades de improvisação. 

Porque é que a utilização de técnicas de teatro é fundamental para 
o programa do EAR e de que forma se relaciona com o método 
dialético 
O teatro pode capacitar os alunos a: 

 Colocarem-se no lugar de outra pessoa e a ver as situações a partir de outros pontos de vista; 

 Aceitar o ponto de vista de outra pessoa; 
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 «Ensaiar» conversas; 

 Aumentar o seu vocabulário para apresentar as suas opiniões. 

Adicionalmente, também tem um impacto positivo sobre outros aspetos: 

 Desenvolvimento da confiança; 

 Capacidades de apresentação; 

 Desenvolvimento das competências linguísticas, particularmente de alunos provenientes de 

minorias linguísticas;  

 Compreensão cultural;  

 Desenvolvimento da personalidade e de ideias; 

 Pensamento crítico; 

 Tolerância. 

Impactos de grupo: 

 Cooperação; 

 Diversão e deleite; 

 Valorização mútua; 

 Compreensão mútua.  

Como podemos utilizar as técnicas de teatro para tal? 

 Os exercícios individuais desenvolvem a autoconfiança e a confiança nas nossas próprias ideias; 

 Trabalho em pequenos grupos — Desenvolver uma dinâmica num pequeno grupo, trabalho 

cooperativo para resolver um problema, cumprimento de prazos, apresentações em público; 

 Trabalho conjunto com toda a turma — Identidade do grupo/turma, capacidades de escuta e 

orais, paciência, cooperação, orgulho no grupo. 

Podem ser encontrados exemplos de exercícios e jogos para promover todos estes resultados no 

Apêndice B. 

Fórum teatro/teatro do oprimido 
Descrição do método 

O Fórum teatro é uma forma de teatro interativa que apresenta um debate teatral para criar um etos de 

grupo que estimule a interação da audiência. É uma ferramenta poderosa para explorar soluções para 

problemas difíceis. Normalmente, é representada uma pequena peça ou cena a uma audiência. A 

mesma é então representada novamente, com os membros da audiência a tomarem o papel de atores 

para apresentarem diferentes pontos de vista e ações, mudando, assim o resultado da peça. Durante a 

representação de uma cena, as pessoas podem interrompê-la a qualquer momento e mudar as emoções, 

ações ou diálogo da personagem. Este processo é facilitado por um «joker», que orienta a ação e gere 

o envolvimento da audiência. 

O Fórum teatro foi desenvolvido por Augusto Boal (16 de março de 1931 — 2 de maio de 2009), um ator 

de teatro, teórico de dramaturgia e ativista político. Foi o fundador do «teatro do oprimido», uma forma 
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de teatro utilizada originalmente nos movimentos de ensino popular radicais de esquerda (Boal, 1979, 

1992, 1995).  

Porque o sugerimos  

O Fórum teatro dá aos alunos a oportunidade de experimentarem respostas e soluções alternativas a 

problemas e situações da vida real num ambiente seguro e favorável. O projeto EAR procura saber como 

explorar diferentes atitudes relacionadas com questões de cidadania e o Fórum teatro assim o permite, 

possibilitando que os alunos expressem visões que não são necessariamente as suas, ouçam e reajam 

a atitudes de outras pessoas e considerem em grupo de que forma as situações podem ter mais do que 

uma interpretação. Pode ser uma ferramenta útil na preparação para os desafios da vida, 

experimentando respostas a situações difíceis com as quais os alunos ainda não se depararam. 

Um exemplo prático 

Em pares ou pequenos grupos, os alunos criam uma cena sobre o assunto.  

As cenas são representadas à sala de aula, que, em seguida, irá discutir a situação em conjunto, bem 

como algumas soluções possíveis. 

A encenação é repetida. A qualquer momento, os membros da audiência podem «congelar» a ação e, 

em seguida, ir para o palco e substituir uma das personagens e repetir a cena para tentar mudar a 

sequência de eventos. 

O professor poderá decidir introduzir personagens adicionais, que poderão apoiar outras personagens 

que se pretendam trocar no decorrer da ação. 

Teatro documental/verbatim 
Descrição do método 

O teatro documental é o teatro que utiliza material documental já existente (como jornais, relatórios do 

governo, entrevistas, diários e correspondência) como material fonte que relate histórias de eventos e 

de pessoais reais. Este método é frequentemente utilizado sem que se altere o texto durante a 

encenação. 

Teatro verbatim 

O teatro verbatim é uma forma de teatro documental, onde as peças são construídas a partir de palavras 

precisas enunciadas por pessoas entrevistadas sobre um evento ou assunto particular. 

Porque o sugerimos  

O teatro documental e o teatro verbatim são abordagens que se baseiam firmemente no mundo real, 

utilizando documentação ou eventos da vida real, que refletem a vida contemporânea e que se 

relacionam diretamente com questões atuais de cidadania. A documentação real — relatórios de jornais, 

diários, entrevistas — comporta imediatismo e relevância aos jovens e, muitas vezes, cobre tópicos e 

assuntos sobre os quais podem estar interessados ou ter formado uma opinião. 

Exercícios documentais/verbatim 

 Jogos de aquecimento de improvisação — Em pares, um dos membros do par deverá contar 

uma experiência real e, em seguida, o outro membro deverá contar essa mesma experiência à 

turma, como se tivesse sido ele a vivê-la; 

 Em grupos de quatro, os alunos contarão cada um uma história, por exemplo, a pior festa em 

família que já tiveram. Os quatro elementos deverão escolher uma história e criar uma 
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representação que deverão apresentar à turma. A turma terá de adivinhar a quem pertence a 

história; 

 É dado à turma material documental escrito, por exemplo, um artigo de jornal, e, em seguida, é-

lhe solicitado que interprete o material sob a forma de teatro (monólogo, cena, imagem congelada 

com narração);  

 Duas verdades e uma mentira — Todos pensam em três factos rápidos sobre si mesmos, dois 

que sejam verdade e um que seja mentira. O restante grupo deve adivinhar qual dos factos é 

mentira. É sempre uma boa ideia oferecer aos participantes alguns minutos para refletirem nas 

suas histórias antes de as partilharem para que possam apresentar os três factos sem hesitação, 

caso contrário, o facto falso poderia ser óbvio. Também é uma boa ideia utilizar esta atividade 

como ponto de partida para uma conversa rápida com a pessoa após revelar os factos 

verdadeiros e falsos, para que todos se conheçam um pouco melhor.  

Teatro participativo/teatro comunitário 
Descrição do método 

«Teatro participativo» é o termo utilizado para descrever um grande número de abordagens teatrais, 

incluindo o teatro de desenvolvimento, teatro popular, teatro comunitário, teatro imersivo, teatro de 

protesto e teatro de mudança social.  Estes são, frequentemente, utilizados de forma intercambiável e 

estão associados com a transformação de uma realidade social, recorrendo à participação dos 

indivíduos e da comunidade.   Esta forma de teatro pretende unir o entretenimento à exploração de 

atitudes e partilhar conhecimento para estimular mudanças sociais positivas. 

(O Fórum teatro, referido acima, também é visto como uma forma de prática participativa.) 

O princípio fundamental é que os participantes estejam envolvidos na criação de teatro através da 

aplicação das suas próprias ideias e palavras, normalmente trabalhando de forma cooperativa com 

outros participantes. 

O teatro comunitário em si traduz-se em trabalho original cocriado por atores não profissionais que 

trabalham com facilitadores profissionais, através de um processo de improvisação, debate e encenação 

para criar teatro que reflita e celebre as experiências da vida e a imaginação dos participantes.  

Porque o sugerimos  

O processo de envolver os participantes na improvisação, debate e encenação para criar cenas e 

pequenas peças com foco em questões sociais é particularmente relevante para a aplicação do teatro 

no âmbito do projeto EAR. Oferece ao professor a oportunidade de agir enquanto criador de teatro no 

contexto do programa EAR e, se pretender, para além das aulas de cidadania, poderá criar pequenas 

peças de encenação que poderão ser partilhadas fora da sala de aula, com a restante comunidade 

escolar e local. 

Combinar o método dialético e as técnicas de teatro: 
cenários educativos 
Os cenários educativos oferecem o enquadramento necessário para criar uma aula EAR, seguindo os 

passos descritos na página 7. Abaixo encontra-se um cenário de exemplo. O modelo para criar o seu 

próprio cenário educativo pode ser encontrado no Apêndice A. O conjunto total de cenários pode ser 

encontrado no website do EAR: http://ear-citizen.eu. 

http://ear-citizen.eu/
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1. Identificação do cenário educativo 

1.1 Título do cenário 

«Poder e livre-arbítrio/oposições binárias» 

Cenário para alunos do ensino secundário (13-15 anos) 

sobre dilemas éticos  

1.2 Criador 

Nome, apelido: ……………………………… 
E-mail: ……………………………. 
Website/blog: ………………………………. 

Escola: …………………………………. 

1.3 Tópicos ou disciplinas envolvidos 

Língua, história, literatura, ética, educação para a cidadania 

1.4 Nível de ensino  

Primário 

Secundário X   13-15 anos 

Ensino secundário  

Ensino para adultos 

Escola da segunda oportunidade 

Aula de apresentação 

Outro  

 
1.5 Resultados de aprendizagem do cenário 

No final do cenário, espera-se que os alunos tenham adquirido as competências que lhes permitam: 
— Clarificar os conceitos principais como: a natureza do estado e as leis éticas, a 
responsabilidade do cidadão, o direito a possuir uma opinião diferente, a posição das 
mulheres na sociedade, a justificação das ações de uma pessoa morta, o ponto de vista 
moderado dos indivíduos, a relação entre pais e filhos ou entre crianças e pessoas maduras, 
a responsabilidade de um líder, etc.;    
— Explorar exemplos de dilemas éticos dos dias de hoje; 



20 | Página 
 

— Exercitar e desenvolver as suas capacidades: competências linguísticas e de comunicação, 
empatia, pensamento crítico, etc.; 
— Formular e responder a perguntas relevantes sobre a lei e responsabilidades; 
— Aplicar regras de comunicação e de escuta ativa; 
— Ouvir pontos de vista diferentes; 
— Trabalhar em cooperação; 
— Desenvolver empatia; 

      — Reconhecer e desenvolver o pensamento crítico. 
 

1.6 Duração 

Duração da aula: 8 horas 

Preparação exterior: 3 horas 

Total de horas: 11-13 horas 

2. Desenvolvimento do cenário educativo 

 

2.1 Descrição geral 

1. Aquecimento 

1a. Discutimos o significado da palavra lei 

Questões para explorar e definir estes termos: 

Já ouviram falar da palavra…? 

O que significa?  

Em que contexto ouviram/leram esta palavra?  

Ouviram/leram esta palavra noutro contexto ou relativamente a outro 
assunto?  

Conseguem encontrar algum sinónimo?  

Em que circunstâncias utilizariam esta palavra?  

Esta palavra tem outro significado?  

  

Em seguida, partilhe com eles as definições da palavra «lei» do Dicionário Priberam da Língua 
Portuguesa (ficha de trabalho 1) e permita-lhes que comentem. 

2.Debate  
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2a. Partilhe com os alunos a história da antiga tragédia grega «Antígone» de Sófocles (ficha de 
trabalho 2)  e diga que iremos explorar os seus significados ocultos e relacioná-los com as situações 
da atualidade.   

2b. Atividade de brainstorming: Como reagiram à história de Antígone que acabámos de partilhar? 
Quais são as vossas primeiras impressões? (O facilitador/professor escreve no quadro e um dos 
alunos toma nota das diferentes impressões enumeradas.) Quais são os dilemas e oposições binárias 
que devemos debater e aprofundar?  

3.OPOSIÇÕES BINÁRIAS a aprofundar 

Oposição binária 1: Devemos obedecer às leis estatais se acharmos que se opõem às leis 
éticas/humanitárias? A desobediência às leis estatais deve ser criticada de forma negativa? Sob 
que condições (prévias) podemos infringir a lei? Encontrem exemplos e argumentos para ambos 
os lados.  

3a.Debate 

— É pedido aos alunos que reflitam em pequenos grupos;  

— Os alunos comunicam as suas reflexões à restante turma; 

— Pequeno debate, procura de exemplos; 

— O facilitador cria um espaço seguro para todos poderem estudar e debater, como ponto de 
partida, o «Carta de uma prisão em Birmingham» de Martin Luther King (ficha de trabalho 3).  

3b. Utilizar técnicas de teatro  

Um dos grupos decide que exemplo quer encenar como improvisação teatral. Os alunos selecionam 
frases importantes do «Carta de uma prisão em Birmingham» e criam diferentes papéis de pessoas 
que enunciarão estas frases.  

3c. Acompanhamento  

Durante as atividades do workshop, é possível que os participantes sintam emoções fortes. É 
importante realizar sessões de acompanhamento frequentes e garantir que os sentimentos dos 
participantes não são reprimidos. No entanto, é mais fácil falar do que fazer (ficha de trabalho 4).  É 
importante iniciar a sessão de acompanhamento permitindo que as pessoas descrevam o que 
sentem ou pensam. Em seguida, avance com questões de sondagem e ajude-os tranquilamente a 
questionarem-se sobre a fonte de tais sentimentos e pensamentos. Os alunos participam numa 
sessão de acompanhamento para que se desassociem dos seus papéis e exprimam os seus 
sentimentos e pensamentos. A palavra é dada primeiro aos «atores» e, em seguida, a qualquer outra 
pessoa que queira comentar. Não é necessário comentar as atividades durante o workshop com o 
grupo grande. Ao realizar uma atividade com o grupo, é, por vezes, útil dividir o grupo em subgrupos 
mais pequenos e permitir que as pessoas falem sobre o que sentem e pensem. Isto irá depender do 
tempo disponível e da sua opinião sobre a dinâmica do grupo. Também pode pedir aos subgrupos 
que se juntem e partilhem o seu debate rapidamente em dois minutos. 

3d. Debate dialético a aprofundar 
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— O facilitador orienta um debate baseado em perguntas que desenvolvem as capacidades de 
pensamento crítico (questões para pensamento crítico baseadas no método dialético, ficha de 
trabalho 5). 

3e. Personalização 

— O facilitador torna todo o tópico e debate pessoais para que os alunos estejam mais envolvidos e 
se sintam mais mobilizados. Os alunos refletem e respondem à ficha de trabalho 6, «Questões para 
personalização». 

………………………………………………………………………………………………………………. 

Oposição binária 2: assumimos mesmo a responsabilidade pelas nossas ações quando seguimos 
ordens? O quão livre é um executivo de expressar a sua própria opinião? Poderá ele/ela agir contra 
as ordens, sabendo que haverá consequências? É justo quebrar as regras e assumir o preço a 
pagar?  

3a.Debate 

— É pedido aos alunos que reflitam em exemplos em pequenos grupos;  

— Os alunos escrevem o diário de todas as pessoas envolvidas no seu próprio exemplo; 

— Os alunos comunicam as suas reflexões à restante turma; 

— Pequeno debate, procura de exemplos úteis. 

3b. Utilizar técnicas de teatro  

Um dos grupos decide que exemplo quer encenar através da técnica do Fórum teatro (Teatro do 
Oprimido de Augusto Boal), onde existe um opressor e um oprimido. A função do joker deverá ser 
explicada e um dos alunos ficará incumbido desta função.  

3c. Acompanhamento  

Durante as atividades do workshop, é possível que os participantes sintam emoções fortes. É 
importante realizar sessões de acompanhamento frequentes e garantir que os sentimentos dos 
participantes não são reprimidos. No entanto, é mais fácil falar do que fazer (ficha de trabalho 4).  É 
importante iniciar a sessão de acompanhamento permitindo que as pessoas descrevam o que 
sentem ou pensam. Em seguida, avance com questões de sondagem e ajude-os tranquilamente a 
questionarem-se sobre a fonte de tais sentimentos e pensamentos. Os alunos participam numa 
sessão de acompanhamento para que se desassociem dos seus papéis e exprimam os seus 
sentimentos e pensamentos. A palavra é dada primeiro aos «atores» e, em seguida, a qualquer outra 
pessoa que queira comentar. Não é necessário comentar as atividades durante o workshop com o 
grupo grande. Ao realizar uma atividade com o grupo, é, por vezes, útil dividir o grupo em subgrupos 
mais pequenos e permitir que as pessoas falem sobre o que sentem e pensem. Isto irá depender do 
tempo disponível e da sua opinião sobre a dinâmica do grupo. Também pode pedir aos subgrupos 
que se juntem e partilhem o seu debate rapidamente em dois minutos. 

3d. Debate dialético a aprofundar 

— Os alunos debatem aplicando o método aquário (dois círculos, o círculo externo consulta as 
perguntas sobre pensamento crítico) e, em seguida, o facilitador orienta um debate baseado nessas 
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questões que desenvolvem as capacidades de pensamento crítico (questões para pensamento 
crítico baseadas no método dialético, ficha de trabalho 5) 

3e. Personalização 

— O facilitador torna todo o tópico e debate pessoais para que os alunos estejam mais envolvidos e 
se sintam mais mobilizados. Os alunos refletem e respondem à ficha de trabalho 6, «Questões para 
personalização». 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Oposição binária 3: se houver duas opiniões diferentes sobre um assunto, então será possível que 
ambas as opiniões estejam corretas e certas? A objetividade é um mito?  

3a.Debate 

— É pedido aos alunos que reflitam em pequenos grupos;  

— Os alunos comunicam as suas reflexões à restante turma; 

— Pequeno debate, procura de exemplos. 

3b. Utilizar técnicas de teatro  

Um grupo decide que exemplo irá utilizar para preparar uma cena congelada, uma das técnicas da 
técnica de Fórum teatro (Teatro do Oprimido de Augusto Boal).  

 3c. Acompanhamento  

Durante as atividades do workshop, é possível que os participantes sintam emoções fortes. É 
importante realizar sessões de acompanhamento frequentes e garantir que os sentimentos dos 
participantes não são reprimidos. No entanto, é mais fácil falar do que fazer (ficha de trabalho 4).  É 
importante iniciar a sessão de acompanhamento permitindo que as pessoas descrevam o que 
sentem ou pensam. Em seguida, avance com questões de sondagem e ajude-os tranquilamente a 
questionarem-se sobre a fonte de tais sentimentos e pensamentos. Os alunos participam numa 
sessão de acompanhamento para que se desassociem dos seus papéis e exprimam os seus 
sentimentos e pensamentos. A palavra é dada primeiro aos «atores» e, em seguida, a qualquer outra 
pessoa que queira comentar. Não é necessário comentar as atividades durante o workshop com o 
grupo grande. Ao realizar uma atividade com o grupo, é, por vezes, útil dividir o grupo em subgrupos 
mais pequenos e permitir que as pessoas falem sobre o que sentem e pensem. Isto irá depender do 
tempo disponível e da sua opinião sobre a dinâmica do grupo. Também pode pedir aos subgrupos 
que se juntem e partilhem o seu debate rapidamente em dois minutos. 

3d. Debate dialético a aprofundar 

— O facilitador orienta um debate baseado em perguntas que desenvolvem as capacidades de 
pensamento crítico (questões para pensamento crítico baseadas no método dialético, ficha de 
trabalho 5). 

3e. Personalização 
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— O facilitador torna todo o tópico e debate pessoais para que os alunos estejam mais envolvidos e 
se sintam mais mobilizados. Os alunos refletem e respondem à ficha de trabalho 6, «Questões para 
personalização». 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Oposição binária 4: uma pessoa morta está imune a qualquer tipo de criticismo? Devemos 
acreditar no provérbio «não falar de quem não está cá para se defender» (Ο νεκρός δεδικαίωται) 
independentemente do que essa pessoa possa ter feito em vida?  

3a.Debate 

— É pedido aos alunos que reflitam em pequenos grupos;  

— É dado aos alunos um papel de parede com a forma de um corpo. Este papel representará a forma 
de uma pessoa famosa (por exemplo, Michael Jackson), que já faleceu. Os alunos escreverão no 
interior do corpo algumas frases positivas sobre essa pessoa e, em seguida, irão escrever frases 
negativas que as pessoas dizem ou poderiam dizer sobre ela;  

— Os alunos comunicam as suas reflexões à restante turma; 

— Pequeno debate, procura de outros exemplos. 

3b. Utilizar técnicas de teatro  

Um dos grupos decide que exemplo quer encenar através da  técnica do Fórum teatro (Teatro do 
Oprimido de Augusto Boal), onde existe um opressor e um oprimido.  

3c. Acompanhamento  

Durante as atividades do workshop, é possível que os participantes sintam emoções fortes. É 
importante realizar sessões de acompanhamento frequentes e garantir que os sentimentos dos 
participantes não são reprimidos. No entanto, é mais fácil falar do que fazer (ficha de trabalho 4).  É 
importante iniciar a sessão de acompanhamento permitindo que as pessoas descrevam o que 
sentem ou pensam. Em seguida, avance com questões de sondagem e ajude-os tranquilamente a 
questionarem-se sobre a fonte de tais sentimentos e pensamentos. Os alunos participam numa 
sessão de acompanhamento para que se desassociem dos seus papéis e exprimam os seus 
sentimentos e pensamentos. A palavra é dada primeiro aos «atores» e, em seguida, a qualquer outra 
pessoa que queira comentar. Não é necessário comentar as atividades durante o workshop com o 
grupo grande. Ao realizar uma atividade com o grupo, é, por vezes, útil dividir o grupo em subgrupos 
mais pequenos e permitir que as pessoas falem sobre o que sentem e pensem. Isto irá depender do 
tempo disponível e da sua opinião sobre a dinâmica do grupo. Também pode pedir aos subgrupos 
que se juntem e partilhem o seu debate rapidamente em dois minutos. 

3d. Debate dialético a aprofundar 

— O facilitador orienta um debate baseado em perguntas que desenvolvem as capacidades de 
pensamento crítico (questões para pensamento crítico baseadas no método dialético, ficha de 
trabalho 5). 

3e. Personalização 
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— O facilitador torna todo o tópico e debate pessoais para que os alunos estejam mais envolvidos e 
se sintam mais mobilizados. Os alunos refletem e respondem à ficha de trabalho 6, «Questões para 
personalização». 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Oposição binária 5: uma pessoa moderada está certa se não tiver a coragem de dizer não ou de 
defender ativamente outra pessoa? Ou caso concorde com uma opinião, mas não com o meio 
utilizado para a demonstrar? Talvez essa pessoa ignore algumas injustiças do mundo e por isso é 
que este tipo de pessoas predomina na sociedade? Ou talvez apenas não se interesse pela política 
e esteja apenas focada nos seus assuntos pessoais e familiares?  

3a.Debate 

— É pedido aos alunos que reflitam em pequenos grupos;  

— Os alunos assistem a parte do filme «O Grande Ditador» com Charlie Chaplin; 

 https://www.charliechaplin.com/en/articles/29-The-Final-Speech-from-The-Great-Dictator-  

— Os alunos comunicam as suas reflexões à restante turma; 

— Pequeno debate, procura de exemplos. 

3b. Utilizar técnicas de teatro  

Um dos grupos decide que exemplo quer encenar através da técnica do Fórum teatro (Teatro do 
Oprimido de Augusto Boal), onde existe um opressor e um oprimido.  

3c. Acompanhamento  

Durante as atividades do workshop, é possível que os participantes sintam emoções fortes. É 
importante realizar sessões de acompanhamento frequentes e garantir que os sentimentos dos 
participantes não são reprimidos. No entanto, é mais fácil falar do que fazer (ficha de trabalho 4).  É 
importante iniciar a sessão de acompanhamento permitindo que as pessoas descrevam o que 
sentem ou pensam. Em seguida, avance com questões de sondagem e ajude-os tranquilamente a 
questionarem-se sobre a fonte de tais sentimentos e pensamentos. Os alunos participam numa 
sessão de acompanhamento para que se desassociem dos seus papéis e exprimam os seus 
sentimentos e pensamentos. A palavra é dada primeiro aos «atores» e, em seguida, a qualquer outra 
pessoa que queira comentar. Não é necessário comentar as atividades durante o workshop com o 
grupo grande. Ao realizar uma atividade com o grupo, é, por vezes, útil dividir o grupo em subgrupos 
mais pequenos e permitir que as pessoas falem sobre o que sentem e pensem. Isto irá depender do 
tempo disponível e da sua opinião sobre a dinâmica do grupo. Também pode pedir aos subgrupos 
que se juntem e partilhem o seu debate rapidamente em dois minutos. 

3d. Debate dialético a aprofundar 

— O facilitador orienta um debate baseado em perguntas que desenvolvem as capacidades de 
pensamento crítico (questões para pensamento crítico baseadas no método dialético, ficha de 
trabalho 5). 

Incentive os participantes a terem um bloco de notas ou diário privado, onde escrevam como se 
sintam. 

https://www.charliechaplin.com/en/articles/29-The-Final-Speech-from-The-Great-Dictator-
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Em alternativa, também podem desenhar ou pintar para ilustrar os seus sentimentos. Por isso, 
poderá ser útil encontrar um momento para esta atividade durante a sessão. 
Poderá fazê-lo de diferentes formas ao longo das várias sessões, mas conceda aos alunos, pelo 
menos, 5-10 minutos de silêncio em cada sessão para que possam escrever ou desenhar, ilustrando 
as suas reflexões sobre o impacto das atividades. Ressalve que este é um diário pessoal e que cabe 
aos alunos decidirem se querem partilhá-lo com alguém, o professor incluído. 
 
Oposição binária 6: os jovens devem sempre respeitar os mais velhos? Os filhos devem respeitar 
sempre os seus pais? Temos o direito ético de quebrar as leis familiares?  

3a.Debate 

— É pedido aos alunos que reflitam em pequenos grupos;  

— Os alunos comunicam as suas reflexões à restante turma; 

— Pequeno debate, procura de exemplos. 

3b. Utilizar técnicas de teatro  

Um dos grupos decide que exemplo quer encenar através da técnica do Fórum teatro (Teatro do 
Oprimido de Augusto Boal), onde existe um opressor e um oprimido.  

3c. Acompanhamento  

Durante as atividades do workshop, é possível que os participantes sintam emoções fortes. É 
importante realizar sessões de acompanhamento frequentes e garantir que os sentimentos dos 
participantes não são reprimidos. No entanto, é mais fácil falar do que fazer (ficha de trabalho 4).  É 
importante iniciar a sessão de acompanhamento permitindo que as pessoas descrevam o que 
sentem ou pensam. Em seguida, avance com questões de sondagem e ajude-os tranquilamente a 
questionarem-se sobre a fonte de tais sentimentos e pensamentos. Os alunos participam numa 
sessão de acompanhamento para que se desassociem dos seus papéis e exprimam os seus 
sentimentos e pensamentos. A palavra é dada primeiro aos «atores» e, em seguida, a qualquer outra 
pessoa que queira comentar. Não é necessário comentar as atividades durante o workshop com o 
grupo grande. Ao realizar uma atividade com o grupo, é, por vezes, útil dividir o grupo em subgrupos 
mais pequenos e permitir que as pessoas falem sobre o que sentem e pensem. Isto irá depender do 
tempo disponível e da sua opinião sobre a dinâmica do grupo. Também pode pedir aos subgrupos 
que se juntem e partilhem o seu debate rapidamente em dois minutos. 

3d. Debate dialético a aprofundar 

— O facilitador orienta um debate baseado em perguntas que desenvolvem as capacidades de 
pensamento crítico (questões para pensamento crítico baseadas no método dialético, ficha de 
trabalho 5). 

3e. Personalização 

— O facilitador torna todo o tópico e debate pessoais para que os alunos estejam mais envolvidos e 
se sintam mais mobilizados. Os alunos refletem e respondem à ficha de trabalho 6, «Questões para 
personalização». 
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………………………………………………………………………………………………………….. 

Oposição binária 7: um líder é responsável por unir a sociedade? Ele/ela deve sacrificar os seus 
próprios sonhos e família para manter a sociedade sob controlo e lutar contra a anarquia? Para 
onde deve um líder levar a sociedade?  

3a.Debate 

— É pedido aos alunos que reflitam em pequenos grupos;  

— Os alunos assistem ao filme «A Onda», ou a parte do filme. 
https://www.youtube.com/watch?v=N9vdfb2f-B0 (trailer com legendas em inglês); 

— Os alunos comunicam as suas reflexões à restante turma; 

— Pequeno debate, procura de exemplos. 

3b. Utilizar técnicas de teatro  

Um dos grupos decide que exemplo quer encenar através da técnica do Fórum teatro (Teatro do 
Oprimido de Augusto Boal), onde existe um opressor e um oprimido.  

3c. Acompanhamento  

Durante as atividades do workshop, é possível que os participantes sintam emoções fortes. É 
importante realizar sessões de acompanhamento frequentes e garantir que os sentimentos dos 
participantes não são reprimidos. No entanto, é mais fácil falar do que fazer (ficha de trabalho 4).  É 
importante iniciar a sessão de acompanhamento permitindo que as pessoas descrevam o que 
sentem ou pensam. Em seguida, avance com questões de sondagem e ajude-os tranquilamente a 
questionarem-se sobre a fonte de tais sentimentos e pensamentos. Os alunos participam numa 
sessão de acompanhamento para que se desassociem dos seus papéis e exprimam os seus 
sentimentos e pensamentos. A palavra é dada primeiro aos «atores» e, em seguida, a qualquer outra 
pessoa que queira comentar. Não é necessário comentar as atividades durante o workshop com o 
grupo grande. Ao realizar uma atividade com o grupo, é, por vezes, útil dividir o grupo em subgrupos 
mais pequenos e permitir que as pessoas falem sobre o que sentem e pensem. Isto irá depender do 
tempo disponível e da sua opinião sobre a dinâmica do grupo. Também pode pedir aos subgrupos 
que se juntem e partilhem o seu debate rapidamente em dois minutos. 

3d. Debate dialético a aprofundar 

— O facilitador orienta um debate baseado em perguntas que desenvolvem as capacidades de 
pensamento crítico (questões para pensamento crítico baseadas no método dialético, ficha de 
trabalho 5) ou organizar um debate com base na ficha de trabalho 8 «Como realizar m debate». 

3e. Personalização 

— O facilitador torna todo o tópico e debate pessoais para que os alunos estejam mais envolvidos e 
se sintam mais mobilizados. Os alunos refletem e respondem à ficha de trabalho 6, «Questões para 
personalização». 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N9vdfb2f-B0
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2.2 Fichas de trabalho e recursos 

 Definição da palavra «lei» do Dicionário Priberam da Língua Portuguesa, ficha de trabalho 1; 

 A história da antiga tragédia grega «Antígone» de Sófocles, ficha de trabalho 2; 

 O «Carta de uma prisão em Birmingham» de Martin Luther King, ficha de trabalho 3; 

 Formas de acompanhamento após cada ação teatral, ficha de trabalho 4; 

 Questões para pensamento crítico baseadas no método dialético, ficha de trabalho 5; 

 Questões para personalização, ficha de trabalho 6; 

 Filme «O Grande Ditador» com Charlie Chaplin;  

https://www.charliechaplin.com/en/articles/29-The-Final-Speech-from-The-Great-Dictator- 

 Filme «A Onda» https://www.youtube.com/watch?v=N9vdfb2f-B0 (trailer com legendas em 
inglês); 

 Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, ficha de trabalho 7; 

 Como realizar um debate, ficha de trabalho 8. 

 

 
2.3 Infraestruturas e materiais necessários 
— Espaço suficiente para encenar, como o pátio da escola; 
— Texto de «Antígone», «Fahrenheit 451», «Carta de uma prisão em Birmingham», se possível, de 
acordo com o nível dos participantes; 
— Filmes «O Grande Ditador» e «A Onda»;  
— Alguns acessórios que possam ser utilizados conforme necessário para a representação de cada 
papel.  
 

2.4 Versões/adaptações 
 

2.5 Desafios 

 Muitos alunos não querem partilhar os seus problemas pessoais em frente a uma audiência. 
Caso isto aconteça, esteja preparado para escolher e propor o seu próprio exemplo;  

 Se tiver uma turma multinacional e multilíngue, poderá não ter alunos suficientes que 
compreendam a peça na língua alvo e que possam participar;  

 Os filmes não se encontram facilmente na Internet de forma gratuita.  
 

 

2.6. Literatura adicional  
«Antígone» de Sófocles, escrito por Berthold Brecht em 1947   
https://pdfslide.net/documents/the-antigone-of-sophocles-antigone-bertolt-brechtpdf-the-
antigone-of-sophocles.html  

https://www.charliechaplin.com/en/articles/29-The-Final-Speech-from-The-Great-Dictator-
https://www.youtube.com/watch?v=N9vdfb2f-B0
https://pdfslide.net/documents/the-antigone-of-sophocles-antigone-bertolt-brechtpdf-the-antigone-of-sophocles.html
https://pdfslide.net/documents/the-antigone-of-sophocles-antigone-bertolt-brechtpdf-the-antigone-of-sophocles.html
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3. Avaliação do cenário educativo 

 
• A avaliação pode ser realizada no final do cenário por meio de 

questionários e de entrevistas de grupo para explorar o impacto da 
atividade nos alunos e os problemas que encontraram durante o 
processo;  

• Lições aprendidas — Conclusões. 
 

 

 

Impacto — Avaliar competências para a cidadania 
O projeto EAR pretende desenvolver competências para a cidadania entre os jovens. Mas, antes de 

mais, como sabemos que existe a necessidade de os jovens desenvolverem estas competências? E 

como saberão os professores que os jovens desenvolveram estas competências como resultado dos 

seus esforços? A resposta à primeira questão é dada através dos comentários feitos pelas entidades 

empregadoras e professores, que dizem que os jovens não conseguem resolver problemas ou que 

precisam de ter «a papinha toda feita», mas também, e mais claramente, através da investigação 

sistemática, como a realizada pelo OECD e pelo Concelho da Europa. A resposta à segunda questão é 

a finalidade desta secção. 

Necessidade de desenvolver as competências para a cidadania dos 
jovens 
As escolas são cada vez mais vistas como a arena onde as competências para a vida são desenvolvidas. 

As provas são reunidas ao nível internacional no projeto Future of Education and Skills 2030 da OECD. 

A sua posição escrita cita uma mudança rápida na tecnologia, no clima e na sociedade enquanto 

desafios que os jovens que frequentem o ensino tradicional não conseguirão abordar.  

Por sua parte, o Concelho da Europa considera necessário que os jovens desenvolvam competências 

que contribuam para a manutenção de uma cultura de democracia e tolerância. O movimento atual de 

pessoas, a composição em mudança das sociedades e comunidades e o aumento da radicalização 

requerem uma resposta dos educadores, caso a diversidade seja considerada um benefício e as 

respostas negativas sejam reduzidas.  

Ao nível nacional, os sindicatos patronais e as universidades, em particular, destacam cada vez mais a 

necessidade de os jovens estarem preparados para cooperar com novas situações e resolverem 

problemas. A Associação Grega das Indústrias, o Ministério da Educação português, o CBI no Reino 

Unido e a Confindustria em Itália enfatizam cada vez mais o papel das escolas no desenvolvimento de 

comportamentos que tornam os indivíduos empregáveis, através dos programas curriculares aplicados 

logo desde a escola primária.  

O Concelho da Europa desenvolveu intervenções com base no seu quadro de competências para a 

cultura democrática, que também serve de base para a avaliação do projeto EAR. 
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Como podem as escolas avaliar o desenvolvimento de competências 
para a cidadania por parte dos jovens? 
A avaliação do desenvolvimento de competências entre os alunos é uma vertente essencial da tentativa 

de cada escola de tornar o seu currículo relevante para as vidas futuras dos alunos. Ao implicar uma 

avaliação, os professores ficam mais familiarizados e, também, mais confiantes, com os quadros 

aplicados. O mesmo acontece com os alunos.  

Várias organizações criaram quadros e abordagens para a avaliação de competências nas escolas : 

 Em Itália, o INVALSI (Instituto Nacional para a Avaliação do Sistema Educativo da Instrução e 

Formação) criou quadros e ferramentas para avaliar e certificar competências escolares em 

várias áreas; 

 No Reino Unido, as escolas que implementaram o modelo da Royal Society of Arts, criaram 

descrições de comportamentos de competências para diferentes níveis de confiança e 

proficiência;  

 Em Portugal, o Ministério da Educação criou um «perfil do aluno» para o final do ensino 

secundário e exemplos de ferramentas de avaliação para avaliar competências. 

Estas abordagens têm em comum a criação de descrições de comportamentos que mostram uma 

progressão no desenvolvimento de competências. 

Avaliar competências nas sessões do EAR 
Avaliação de competências do EAR com base nas competências para a cidadania democrática do 

Concelho da Europa. 
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(Fonte: www.coe.int/en/web/education/competences-for-democratic-culture)  

Os jovens têm a oportunidade de desenvolver o tipo de competências «capacidades» (aprendizagem 

autónoma, capacidades de pensamento crítico, etc.) como parte de todos os cenários educativos do 

EAR. São a essência e o resultado da aprendizagem dialética e das técnicas de teatro. Deve apenas 

selecionar a vertente na qual se pretende focar, ou em qualquer aula em particular, e observar o quão 

bem os alunos aplicam essas capacidades e oferecem feedback. Dos outros três tipos de competências, 

cada cenário educativo foca-se especificamente num deles e isto é destacado no cenário e na utilização 

da hierarquia de competências para essa competência. 

Preencher a hierarquia de competências 
Selecione a hierarquia de competências para a competência relativa ao seu cenário educativo e outra 

para a capacidade na qual gostaria de se focar (ver Apêndice 1 para consultar o conjunto completo de 

fichas de avaliação). Preencha com o nome de cada aluno que gostaria de avaliar. Durante a avaliação, 

poderá querer limitar o número de alunos para um número que consiga gerir, por exemplo, um aluno 

que represente um grupo ou um tipo de capacidade em particular.  

Planeamento da avaliação 

A forma como avalia os alunos depende das circunstancias particulares em que se encontra e, por isso, 

não pode ser prescrita. As seguintes questões deverão ajudá-lo a escolher a sua abordagem. 

Que competência deve ser avaliada? 

Poderá querer começar com o cenário educativo mais apelativo ou relevante para os seus alunos. 

Depois de escolher o cenário educativo, foque-se na competência que definida no mesmo. 

Selecione uma competência a partir da categoria de capacidades. Existe um comportamento em 

particular, como a cooperação, que os seus alunos precisem especialmente de desenvolver e que o 

ajudará a decidir em que capacidade se focar? Poderá debater com os seus alunos que competências 

acham que precisam de desenvolver. 

Quem deve ser avaliado? 

Avaliar competências deve ser algo exequível, o que poderá não acontecer se tentar elaborar uma ficha 

de avaliação para cada aluno. Poderá ser melhor selecionar apenas uma amostra de alunos e focar-se 

nela. 

Existem alunos, em particular, que precisem especificamente de desenvolver a competência em 

questão? Poderá querer selecionar alunos que se encontrem em diferentes etapas de desenvolvimento. 

Quem deverá realizar a avaliação? 

Realizar a avaliação por si mesmo irá ajudá-lo a compreender melhor o desenvolvimento da competência 

em questão. Isto poderá ser difícil se também for professor, mas poderá fazê-lo enquanto os alunos 

estiverem concentrados em atividades de grupo ou no final da aula. 

Se puder contar com a ajuda de um assistente ou outro membro do seu departamento, eles poderão ser 

capazes de observar os alunos e preencher as suas fichas de avaliação. Isto também irá permitir uma 

colaboração valiosa com os colegas. 

Considere ensinar os próprios alunos a preencherem as fichas de avaliação. Esta pode ser uma atividade 

de conclusão a realizar no final da sessão onde poderá modelar e debater os níveis adequados em 

grupo. Quando os alunos estiverem familiarizados com as fichas de avaliação, poderão eles mesmos 

realizar a avaliação de forma independente ou em pares. 

 

http://www.coe.int/en/web/education/competences-for-democratic-culture
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O que deve ser feito com os resultados da avaliação? 

Ao debater os resultados da avaliação com os alunos, bem como o seu comportamento que levou à 

formulação do juízo, o professor e os alunos estarão mais familiarizados com as competências. Desta 

forma os alunos irão desenvolver práticas mentais que os ajudarão ao longo de todo o seu percurso de 

aprendizagem. 

Utilize a informação de que dispõe para documentar o desenvolvimento de competências dos alunos em 

discussões entre o pessoal e nos relatórios de final de ano. Isto irá demonstrar o valor das competências 

e contribuir para uma cultura escolar de desenvolvimento de competências. 
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Hierarquia de competências 
Abaixo estão dois exemplos de hierarquias de competências. Seguem uma progressão que vai desde a 

capacidade de reconhecer uma competência quando observada, à de descrever exemplos concretos da 

competência, à de descrever a competência num nível mais abstrato e à de explicar porque é que a 

competência é importante. 

 

 

O conjunto completo de hierarquias de competências pode ser encontrado em   
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Apêndice A — Modelo do cenário educativo 
 

4. Identificação do cenário educativo 

1.1 Título do cenário 

 

1.2 Criador 

Nome, apelido: ……………………………… 

E-mail: ……………………………. 

Website/blog: ………………………………. 

Escola: …………………………………. 

1.3 Tópicos ou disciplinas envolvidos 

Por exemplo, línguas, história… 

1.4 Nível de ensino  

Aula de apresentação 

Primário 

Secundário  

Escola da segunda oportunidade 

Outro  

1.5 Resultados de aprendizagem do cenário 

Com base no quadro do Concelho Europeu, no final do curso/cenário, espera-se que os alunos 

tenham adquirido as competências que lhes permitam: 

— … 

— … 

 

1.6 Duração 

Duração da aula:  3-8 horas 

Preparação exterior:  1-3 horas 

Total de horas: 4-11 horas 

5. Desenvolvimento do cenário educativo 
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2.1 Descrição geral 

1. Aquecimento 

 

 

2. Debate a aprofundar  

 

 

3. Utilizar técnicas de teatro  

(3a. ) 

(3b. ) 

4. Debate dialético para revelar o significado 

4a. O facilitador orienta um debate baseado em perguntas para desenvolver as capacidades de 

pensamento crítico.  

 

Exemplo — Questões para pensamento crítico baseadas no método 

dialético 

Definir o conceito principal: o que acham que é…?  

Onde é que este conceito/fenómeno/termo está presente, na vossa opinião, e 

em que nível (social), local, área? O quão alargado está na comunidade e na 

sociedade?  

Em que forma/tipo está presente?  

Quais são as consequências aos níveis pessoal, local, nacional, social? 

Existe alguma forma extrema deste problema?  

Acham que o oprimido/vítima pode ter sido um opressor no passado? 

Conseguem pensar em algum exemplo?  

Estes dois papéis poderão possivelmente alterar-se um com o outro em 

diferentes contextos e grupos?  

Se este cenário ou eventos semelhantes se reproduzirem, como e por quem 

serão reproduzidos?  

Que tipo de soluções conseguem propor? Soluções a curto, médio e longo 

prazo?  

Existem muitas soluções? Existe alguma solução permanente?  

Acreditam que tornar o problema público ou partilhá-lo com alguém poderá 

contribuir, ou não, para a sua solução? Como e porquê?  
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4b. Personalização — O facilitador torna todo o tópico e debate pessoais para mobilizar mais os 

alunos.  

 

Exemplo — Questões para personalização: 

Existe alguém em quem um aluno da vossa idade possa confiar em relação a este 

assunto?  

Pessoalmente, em quem confiariam?  

Se fossem o oprimido/vítima, partilhariam o vosso problema com algum colega da escola? 

Com todos os alunos da escola em público? Com os professores?  

Como se sentiriam em relação a este problema?  

Porque acham que se sentiriam assim?  

Como se sentem agora, depois deste debate? 

Conseguem criar um plano de ação pessoal sobre este tópico? (Aprendizagem, 

encenação, partilha, etc.)  

 

 

Conclusões  

 

 

2.2 Fichas de trabalho e recursos 

 

 

 

  

 

 

 

2.3 Infraestruturas e materiais necessários 

 

 

2.4 Versões/adaptações 
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2.5 Desafios 

 

 

2.6. Literatura adicional  

 

 

6. Avaliação do cenário educativo 

 

• Avaliação;  

• Lições aprendidas — Conclusões. 
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Apêndice B — Exercícios teatrais, jogos e estratégias  

Exercícios para orientar os alunos na improvisação 
A utilização do teatro no programa do EAR depende totalmente do recurso à improvisação, o que pode 

inibir os alunos que não estiverem habituados. No entanto, através de uma abordagem favorável e sem 

pressão por parte do professor/facilitador, a maioria dos alunos será capaz de improvisar como se 

estivesse a «conversar». Começar com conversas simples a pares com uma fala que dê início a um 

diálogo ou com um assunto simples é, frequentemente, uma abordagem positiva e bem-sucedida.   

Os exemplos dados pelas abordagens enumeradas abaixo consideram a improvisação como um 

elemento importante para a criação de teatro. Ao detalhar as formas de aplicar técnicas de teatro, iremos 

destacar alguns exercícios, jogos e estratégias simples que irão ajudar os professores/facilitadores a 

envolverem os alunos. 

1. Nome e algo bom que tenha acontecido durante a semana/doce favorito, etc. 

Todos os alunos deverão dizer o seu nome e alguma coisa boa que lhes tenha acontecido durante a 

semana. Idealmente deverá ser algo bom, mas também pode ser algo engraçado, estranho, etc. Em 

alternativa, pode selecionar uma categoria como «Nome e a vossa fruta/doce/filme favorito». 

2. Trocar de lugar se… 

Todos os alunos estão sentados em cadeiras, formando um círculo, e uma pessoa está de pé no centro. 

O número de cadeiras é exatamente igual ao número de pessoas sentadas, pelo que haverá sempre 

alguém de pé. 

A pessoa que está de pé diz «Trocar de lugar se…» e partilha um facto verdadeiro sobre si. Todos os 

que considerarem que a afirmação da pessoa que estava de pé se aplica também a eles, deverão trocar 

de lugar, tentando encontrar outra cadeira. A pessoa que está de pé também deverá tentar encontrar 

uma cadeira. A pessoa que ficar sem cadeira ficará de pé no centro, dirá «Trocar de lugar se…» e 

partilhará um facto verdadeiro sobre si. 

3. Forma da fruta 

O grupo senta-se em cadeiras num círculo. O líder/professor dá a volta ao círculo e atribui a cada aluno 

o nome de uma fruta: «maçã», «laranja», «banana», «maçã», «laranja», «banana», etc.  

Quando o líder chamar o nome de uma fruta, por exemplo, «maçã», todos os alunos que ficaram com a 

fruta «maçã», dirigem-se para o centro do círculo. Em seguida, o líder diz o nome de um objeto, por 

exemplo, «barco», «avião», «máquina de lavar roupa», e todos os alunos têm cinco segundos para 

representarem a forma do objeto em questão com os seus corpos. Em seguida, sentam-se e o líder 

chama outra fruta e diz outra forma e outro grupo de alunos levanta-se para realizar o desafio. O líder 

pode experimentar outras variantes como, por exemplo, chamar mais do que uma fruta de cada vez e/ou 

dizer palavras abstratas para representação, como «medo», «solidão», «união». 

4. Corrida de barcos 

O líder divide os alunos em pequenos grupos de 4-6 pessoas. Em seguida, diz o nome de vários objetos 

ou conceitos e os alunos têm um limite de tempo (10-15 segundos) para trabalhar em conjunto para 

fazer a forma enunciada pelo professor. O líder faz uma contagem decrescente e diz «Congelar» para 

parar a ação e os grupos devem criar uma imagem imóvel. Os grupos podem olhar para as formas 

criadas pelos outros grupos. O jogo pode ser desenvolvido, por exemplo, enunciando conceitos abstratos 

e emoções ou com imagens específicas, por exemplo, «aniversário da avó».  
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Para desenvolver adicionalmente o exercício, estas imagens imóveis podem ser «trazidas à vida» ao 

adicionar movimento e um diálogo improvisado espontaneamente. O líder mantém o controlo e pode 

parar ação, focando-se em cada grupo. 

5. Obrigado(a) 

O líder divide os alunos em pares, entre os quais decidem quem é o «A» e o «B».  No início do exercício, 

todos os «A» criam uma imagem imóvel com os seus corpos. Os «B», imediatamente a seguir, enunciam 

a fala de um diálogo. Os «A» respondem imediatamente com «Obrigado(a)» e, em seguida, os «B» 

criam uma imagem imóvel. Depois, os «A» enunciam a fala de um diálogo e os «B» dizem «Obrigado(a)». 

Este processo repete-se e continua. Quanto mais tempo continuar, mais interessantes serão as formas 

e as falas dos diálogos. 

O importante é a espontaneidade! Não deverá haver hesitação ao criar as imagens imóveis nem ao 

enunciar a fala dos diálogos. O que é criado e feito não é importante. As respostas rápidas e a 

improvisação livre são o mais importante e é isso que o exercício pretende desenvolver nos alunos. 

6. Adicionar/imagens de grupo 

O líder atribui ao grupo um local, tema ou conceito, por exemplo, «a praia», «suspeita», «paz». O líder 

designa o espaço do palco e, um de cada vez, todos os alunos entram no palco para se juntarem á 

imagem. Devem ligar-se fisicamente com, pelo menos, uma pessoa. Isto pode ser feito em dois grupos 

para que os alunos também possam servir de audiência ao outro grupo. O líder pode desenvolver este 

exercício como quiser: adicionando movimento/som, passando de um conceito para outro, por exemplo, 

passando suavemente de «medo» para «segurança» em 10 segundos. 

7. Adicionar — Versão alternativa 

Um dos alunos inicia uma ação. O aluno seguinte vem para o espaço designado e inicia uma ação 

diferente. O primeiro aluno junta-se à ação e, em seguida, um de cada vez, todos os alunos se juntam 

ao espaço designado e é iniciada uma nova ação que todos seguirão. Quando todos se tiverem juntado 

à ação, os alunos começam a sair na ordem inversa de modo a que o último aluno a iniciar uma nova 

ação seja o primeiro a sair. Todos se deverão lembrar da ação associada a cada grupo de alunos no 

palco e repetir a ação enquanto cada aluno sai do palco. Por exemplo, se se tratar de um grupo de «A», 

«B», «C», enquanto «A» esteve sozinho houve uma ação, em seguida, outra ação para «A»+«B» e outra 

ação para «A»+«B»+«C». Quando «C» sair, «A» e «B» devem repetir a ação realizada quando o grupo 

era constituído apenas por «A»+«B». 

Os alunos comunicam uns com os outros enquanto encenam as suas ações e percebem a mudança da 

ação falando entre si. 

8. Uma cadeira em qualquer lugar 

Os alunos, à vez, sentam-se numa cadeira e fazem uma ação que sugira que em tipo de cadeira estão 

sentados (dentista, barbeiro, motorista, etc.). 

9. A loja de tudo 

O líder coloca uma cadeira e uma secretária à frente do grupo e explica que esta é a Loja de Tudo, onde 

tudo está disponível como, por exemplo, um balde de ar, um pote de ouro atrás do arco-íris, a paz no 

mundo, etc. O único problema é que neste dia em particular, por várias razões, existem muitos itens em 

rotura de stock. Um dos alunos assume o papel de dono da loja e os outros alunos, à vez, entram na 

Loja de Tudo e tentam comprar coisas. O dono da loja tem de criar desculpas sobre porque é que não 

pode dar aos clientes o que eles querem. 

10. Histórias com três palavras 
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O grupo senta-se num círculo. O líder explica que o objetivo é contar uma história de forma a incluir todo 

o círculo, onde cada aluno poderá contribuir apenas com três palavras em cada ronda. A história deve 

fazer sentido, ter um princípio e, mais importante, deve terminar quando chegar a vez do aluno que a 

iniciou. 

Este é um excelente exercício para desenvolver a criatividade, escuta, cooperação em grupo e o foco 

individual. 

11. Levantar-se em grupo 

Em silêncio, o grupo senta-se em cadeiras num círculo. O objetivo é que o grupo se levante, um de cada 

vez, até que todos estejam de pé. Se mais do que uma pessoa se tentar levantar ao mesmo tempo, 

todos têm de se sentar e o jogo recomeça. O jogo só é bem sucedido quando todos se tiverem levantado, 

um de cada vez. É necessário manter o foco e o silêncio ao longo do exercício. 

Este é um excelente jogo para incentivar a cooperação em grupo, foco, silêncio em grupo, sentido de 

conquista, etc. 

12. Contar a história de alguém como se fosse a sua (atividade de teatro verbatim) 

O grupo trabalha em pares e cada aluno conta uma história ao seu parceiro — Conceder entre 5-10 

minutos. Cada aluno, então, conta a história que o parceiro contou, MAS como se fosse a sua própria 

história. 

Este é um bom exercício para desenvolver a empatia e fazer uma introdução à encenação. Com um 

grande número de alunos, esta atividade pode demorar algum tempo, mas vale a pena. Poderá pedir 

que contem histórias relacionadas com o tema central. 

Também é possível dividir os alunos em grupos de 4-6 pessoas, onde selecionarão uma das histórias a 

encenar. 

13.  Roda da improvisação   

Peça ao grupo que fique de pé num círculo e, em seguida, atribua a cada pessoa «A» e a seguir «B». 

Depois, peça aos «A» que deem dois passos para a frente e que se posicionem de forma que fiquem de 

frente para os «B», formando, assim, dois círculos, um interior e outro exterior. 

É, então, dada uma primeira fala aos membros do círculo interior, por exemplo, «Tenho boas e más 

notícias». O facilitador assinala a todos os membros do círculo interior, os «A», para que digam esta 

frase ao mesmo tempo. Em seguida, os «B» respondem imediatamente, improvisando com a pessoa 

que está de frente para eles. Todos continuam a improvisar ao mesmo tempo até que o facilitador diga 

para pararem. A improvisação durará aproximadamente 20 segundos. Ao círculo exterior, os «B», será 

pedido que se movam um lugar para a esquerda, enquanto os «A» se mantém no mesmo local de forma 

a que todos tenham um novo parceiro. Em seguida, é dada uma nova fala aos «B» e inicia-se uma nova 

improvisação. 

O processo repete-se e continua, até que todos os «A» tenham trabalhado com todos os «B» ou durante 

quantas rodas o facilitador achar adequado. 

Variantes 

a) Poderá ser solicitado aos pares que partilhem algumas das conversas improvisadas com o resto 

do grupo; 

b) Em vez de ficarem de pé em círculo, podem ser distribuídos pares de cadeiras pelo espaço e os 

«A» podem mover-se pelas cadeiras enquanto que os «B» permanecem no mesmo lugar 

permitindo que os alunos trabalhem uns com os outros; 
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c) Podem ser utilizados adereços, disfarces ou cenários em vez das falas iniciais. 

14. Sou uma árvore  

Todos os alunos se sentam num círculo. Depois, o professor/facilitador explica o método do jogo, dando 

um exemplo para sustentar a explicação.  

O professor/facilitador fica de pé no círculo e diz «Sou uma árvore» e cria fisicamente a forma de uma 

árvore. Em seguida, pede a um aluno que se junte à cena, criando fisicamente a forma de algo que 

esteja relacionado com uma árvore, por exemplo, um homem a dormir à sombra de uma árvore.  

O professor/facilitador pede a uma terceira pessoa que se junte à cena e que crie fisicamente uma forma 

que se relacione com a mesma, por exemplo, uma maçã prestes a cair na cabeça do homem.  

A cena está agora completa. 

Na fase seguinte, o professor/facilitador pede a dois alunos para saírem da cena e a um para ficar. Por 

exemplo, o homem que estava a dormir à sombra da árvore.  Agora, o processo recomeça, pedindo a 

um aluno que se junte à cena e que faça algo relacionado com o homem que estava a dormir. Um terceiro 

aluno completa a nova cena.  

O processo é repetido, cada ronda incluindo um aluno da cena anterior e dois novos alunos que se 

juntam para criar uma nova cena.  

Em seguida, o primeiro aluno a entrar na cena, neste exemplo, o homem que dormia, escolhe quem fica 

e é criada outra cena com dois novos alunos. O professor/facilitador pode recomeçar com um novo tema 

se o grupo não conseguir sair do tema anterior, não avançar ou se o tema se afastar demasiado dos 

conteúdos de interesse. O professor/facilitador pode incentivar os alunos mais hesitantes a participar ou 

ajudá-los a pensar em ideias. O processo pode ser repetido até que todos os alunos tenham participado 

vezes suficientes.  

Variantes 

O facilitador pode pedir a um aluno para dar um nome à cena congelada. A cena pode ser criada por 

mais de três alunos (cinco ou seis de cada vez). O facilitador pode pedir a um aluno para contar uma 

história evocada pela cena congelada. Riscos: os alunos poderão ter dificuldades em encontrar ideias 

ou poderão propor cenas inadequadas. 

15. O que estás a fazer/como te sentes? 

Num círculo, «A» faz uma mímica de uma ação. Em seguida, «B», que está ao lado, pergunta «O que 

estás a fazer?» ao que «A» deve responder que está a fazer uma ação diferente daquela que está 

realmente a fazer. Por exemplo, «A» pode encenar que está a comer um gelado, mas diz «Estou a lançar 

um papagaio». Em seguida, «B» entra no círculo e começa a encenar que está a lançar um papagaio. 

O aluno «C», a seguir, pergunta «O que estás a fazer?». Novamente, «B» deve responder com uma 

ação diferente daquela que está a encenar, por exemplo, «Estou a andar de bicicleta». «C» entra no 

círculo e começa a encenar que está a andar de bicicleta.  

O exercício continua até que todas as pessoas do círculo tenham participado. 

Variantes 

Os alunos podem perguntar «O que estás a fazer e como te sentes?». Assim, para além de encenarem 

a ação, também têm de incluir uma emoção ou estado de espírito. Por exemplo. «A» pergunta a «B» «O 

que estás a fazer e como te sentes?» e «A» responde «Estou a lançar um papagaio e estou triste». Em 

seguida, «B» tem de encenar que está a lançar um papagaio de forma triste e assim sucessivamente. 
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16. «A», «B», «C» 

O professor distribui cadeiras pela sala e pede aos alunos que se sentem numa cadeira. Define uma 

cadeira como sendo a cadeira «A» e sempre que disser «A», os alunos precisam de ir para junto dessa 

cadeira específica e improvisar uma conversa telefónica com um canalizador, onde explicam que a sua 

casa está inundada.  O professor pede à turma para escolher outra cadeira, a cadeira «B», onde os 

alunos terão uma conversa telefónica com um vizinho barulhento que tem, novamente, a música muito 

alta. Os alunos passam para a terceira cadeira, a «C», onde terão uma conversa telefónica com um 

amigo, onde pedem desculpa por uma coisa horrível que lhe fizeram.  

O professor diz «A», «B» ou «C» aleatoriamente e os alunos passam de umas cadeiras para as outras, 

continuando as conversas onde as deixaram quando passaram para uma nova situação. 

Variantes 

O professor poderá ouvir as conversas dos alunos e perguntar-lhes porque é que se estão a desculpar.  

A turma pode, então, trabalhar em grupo para desenvolver uma cena rápida sobre estas histórias. 

 

17. Fórum teatro 

a) Escreva ideias para peças. Coloque estes papéis na parede, pelo menos a 3 m uns dos outros. Todos 

os alunos se colocam num círculo. Peça aos alunos que se coloquem de pé junto às ideias que lhes são 

mais apelativas. Explique-lhes que espera que dirijam e encenem a ideia perante a comunidade escolar. 

Sugira a formação de equipas com 5-8 membros. Caso haja mais de oito pessoas numa equipa, poderá 

negociar com alguns membros para se juntarem a equipas mais pequenas. Ou poderá tirar à sorte para 

decidir que pessoa terá de mudar de grupo. Depois dos grupos formados, todos voltam para o círculo 

grande  

Explique-lhes que agora terão de escolher dois jokers. Estes jokers facilitarão a encenação do Fórum 

teatro. Peça voluntários para o papel de joker. Faça uma votação anónima para decidir que alunos farão 

o papel de joker. Os alunos podem votar em duas pessoas. Depois de escolhidos os jokers, os grupos 

recém-formados irão reunir-se para definir como irão encenar a peça. Terão 30 minutos para o fazer.  

Reúna com os jokers e explique-lhes a sua função. Os jokers terão de: 

◦ Apresentar-se à audiência; 

◦ Dar as boas-vindas à audiência; 

◦ Descrever o seu percurso — Uma ou duas frases por joker; 

◦ Descrever o formato do Fórum teatro à audiência; 

◦ Explicar a forma como as várias ideias foram discutidas em grupo e que serão encenadas por 

equipas pequenas; 

◦ Apresentar cada equipa antes de iniciarem a sua encenação e saírem, em seguida, do palco; 

◦ Depois da encenação, voltar a entrar em palco e pedir uma reação à audiência; 

◦ Incentivar os espet-atores a interromper a peça e a ir para o palco; 

◦ Incentivar o diálogo entre os membros da audiência; 

◦ Passar para a encenação seguinte.  

Indique que estará presente ao longo da encenação para os ajudar. Incentive os jokers a passarem 

algum tempo juntos a planear como poderão facilitar as encenações do Fórum teatro. 

Durante o tempo que passar com os jokers, os outros grupos deverão continuar a planear as suas 

pequenas encenações. Avise-os quando tiver decorrido metade do tempo e quando faltarem cinco 
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minutos para o tempo acabar. Incentive os grupos a virem ter consigo caso precisem de clarificações. 

No final dos 30 minutos, todos devem dirigir-se para o círculo grande. Os grupos irão, então, apresentar 

as suas encenações. Em seguida, no final da respetiva encenação, cada grupo terá a oportunidade de 

falar brevemente sobre o que queriam realmente mostrar e se a opressão era clara. Os restantes grupos 

oferecem feedback. Também poderá dar-lhes o seu feedback enquanto professor. Poderá escolher fazê-

lo mais tarde em sessões individuais com os grupos. 

b) Selecione um dos grupos para apresentar a cena. Em seguida convide-os a apresentarem a cena 

novamente. Convide os membros da audiência a dizer «stop» em qualquer momento que pensem que 

uma ação diferente poderia ser realizada. Explique que a cena irá terminar exatamente da mesma forma 

se ninguém a interromper. Convide os espet-atores que interromperem a cena a substituir o protagonista. 

Repita a cena a partir de qualquer momento selecionado pelo espet-ator para ver se a estratégia funciona. 

Novamente, convide a audiência a interromper a ação se apropriado. Experimente várias sugestões, 

permitindo a cada interveniente apresentar a sua ideia. As restantes personagens em cena não devem 

facilitar a vida ao protagonista. É possível que sejam encontradas várias soluções diferentes, bem como 

novos problemas. Pode levar algum tempo até quebrar o gelo, pelo que, para que ninguém interrompa 

a ação, deixe a cena ir até ao fim. Pergunte aos membros do grupo se existe alguma coisa diferente que 

o protagonista poderia ter dito ou feito para melhorar a situação. O protagonista poderá, então, tentar 

aplicar a sugestão, mas sempre que possível, incentive os membros do grupo a substituir o protagonista. 

O caminho a seguir — Como manter vivas as práticas do EAR 

Incentive os alunos a manterem-se em contacto. Mesmo que venham de escolas/anos escolares 

diferentes, faça passar uma folha para que todos escrevam o seu contacto, faça cópias e distribua-as 

entre os alunos. Inclua também o seu nome e o seu contacto. Lembre-os que o poder que leva a 

mudança reside sempre neles. Apresente-lhes recursos adicionais. Se alguém mostrar interesse em 

fazer um projeto sobre os métodos do EAR ou em o associar a programas curriculares, dê seguimento 

e ajude tanto quanto puder. Crie oportunidades de encontros. Se possível, envie um e-mail a avisar 

quando se deslocar à mesma cidade ou localidade e combinem encontrar-se para falar sobre o EAR. 

Envolva a comunidade escolar. Faça workshops com os pais dos alunos ou com o pessoal escolar. 

Mantenha-se positivo, mesmo que não veja nenhuma mudança no comportamento dos alunos depois 

do workshop. As pessoas levam tempo a adotar novos comportamentos. 

18. Esculturas individuais 

Dividam-se em grupos de quatro ou cinco. A tarefa consiste em que um aluno faça uma escultura 

silenciosa dos outros retratando uma opressão ou problema social ou ético atual ou recorrente real. A 

imagem pode ser literal ou metafórica, desde que seja considerada verdadeira. O protagonista pode 

demonstrar expressões faciais, se apropriado. Os restantes elementos não deverão tentar influenciar a 

imagem. Os alunos não devem falar uns com os outros enquanto criam a escultura da imagem. Quando 

terminar, o protagonista assume a sua posição na imagem enquanto pessoa oprimida. 

19. Avenida da consciência 

Trata-se de uma estratégia útil para explorar qualquer tipo de dilema encontrado por uma personagem. 

A turma forma duas filas frente a frente. Uma pessoa (normalmente o professor/líder) assume o papel 

do protagonista e caminha entre as duas filas enquanto cada membro do grupo oferece um conselho. A 

atividade pode ser organizada de forma a que uma fila dê conselhos opostos aos da outra fila. Quando 

o protagonista chegar ao fim da avenida, tomará a sua decisão. (Esta técnica também é conhecida como 

«Túnel do pensamento».) Pode acontecer chegar a um ponto de uma peça, história ou descrição de um 

evento histórico onde uma personagem é confrontada com uma decisão. Faça com que todos os alunos 

assumam o papel do protagonista para que considerem todas as questões envolvidas. Em seguida, no 

papel de uma personagem da história ou até mesmo no seu próprio papel, passe pela Avenida da 

consciência enquanto os membros do grupo lhe oferecem conselhos. 
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20. Duas verdades, uma mentira 

Diga ao seu parceiro três segredos sobre si, um dos quais é verdadeiro e outro mentira. Por exemplo, 

poderá contar ao seu parceiro algo sobre os seus passatempos, trabalho, onde vive, sobre a sua família, 

para onde viajou, entre outros. Em seguida, o seu parceiro tentará adivinhar qual dos três segredos é 

mentira. Poderá escolher contar três factos banais ou mais incomuns OU ATÉ MESMO TRÊS CRENÇAS 

QUE TENHA SOBRE O ASSUNTO EM DEBATE, mas lembre-se, um deles tem de ser mentira. 

Em seguida cada pessoa irá apresentar o seu parceiro ao restante grupo, pelo que o restante grupo 

poderá tentar adivinhar qual é o facto que não é verdadeiro. 

21. Qual é a tua posição? 

[«Qual é a tua posição?» oferece uma visão geral do ponto de vista de todos sobre um assunto e permite 

que os alunos demonstrem ativamente as suas opiniões em relação uns aos outros. Mostra o quanto as 

opiniões podem variar entre as pessoas e é uma técnica que pode ser utilizada para refletir em várias 

questões durante uma sessão de dramaturgia ou em qualquer outro contexto. A técnica pode ser 

utilizada antes e depois de aprofundar um assunto para avaliar as mudanças de opinião dos alunos e 

pode facilmente levar a atividades de escrita, entre outras.] 

Coloque duas cadeiras bem afastadas uma da outra, representado duas extremidades de uma linha 

imaginária. Uma cadeira simboliza «Concordo» e a outra «Discordo» (ou «Sim» e «Não» para crianças 

pequenas). Poderá querer colocar um sinal nas cadeiras para mostrar que cadeira representa o quê. 

Leia uma afirmação em voz alta e peça aos alunos que se posicionem junto à cadeira que sentem 

representar a sua visão. Quanto mais perto se posicionarem de uma das cadeiras, mais forte será a 

opinião que expressam. Os que não sabem, têm uma mente aberta ou não queiram partilhar a sua 

opinião, podem posicionar-se no meio, entre as duas cadeiras. Sublinhe que o ponto de vista de todos 

será respeitado e incentive os alunos a decidir por si mesmos, evitando copiar os seus amigos. Dê-lhes 

alguns momentos para tomarem uma decisão. Depois de todos terem escolhido uma posição, poderão 

falar sobre a sua decisão com os alunos que estiverem mais próximos. Pode pedir aleatoriamente aos 

alunos, independentemente da sua posição, que expliquem porque se posicionaram num local particular. 

Depois de ouvir os seus comentários, pode perguntar se alguém mudou de ideias e pretende mudar 

para uma nova posição. É importante pedir aos alunos que expliquem porque mudaram de posição.  Em 

vez de uma linha imaginária, pode usar uma corda, desenhar uma linha com giz ou utilizar fita cola. A 

atividade pode ser feita no exterior, utilizando duas árvores ou outras formas de sinalização. 

22. Imagens de estatuto 

Em pares, o objetivo é criar uma imagem congelada onde um parceiro tem um estatuto mais elevado do 

que o outro. Mostre alguns exemplos e peça aos membros do grupo para adivinharem que parceiro tem 

o estatuto mais elevado, explicando porquê. Fale sobre porque é que poderão existir áreas de desacordo. 

23. Imagens dinâmicas 

Forme um círculo. Convide vários alunos a criarem uma imagem congelada relacionada com o tema, um 

de cada vez. Depois, peça aos alunos que já tenham estado no meio para lá voltarem. Agora, as imagens 

são dinâmicas: os alunos devem mudar de posição para que se possam relacionar com outras pessoas 

na imagem. Utilizando a técnica de monitorização do pensamento, peça aos alunos que digam em voz 

alta aquilo que a personagem está a pensar. Se os alunos não souberem o que dizer, outros alunos do 

círculo poderão oferecer sugestões. 

24. Antes e depois 

Enquanto dinamização adicional, é pedido aos alunos que se movam para a posição onde estariam um 

minuto antes do momento em questão. Proceda à monitorização do pensamento para cada personagem. 

Em seguida, os alunos mover-se-ão para a posição onde estariam um minuto depois do momento em 
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questão, voltando a partilhar o que pensam. Peça aos espetadores que sugiram onde é que a cena 

poderia ocorrer, bem como os nomes e outros detalhes de cada personagem. 

25. Pessoa-pessoa, estilo Quebeque 

Base lógica: estar mais consciente e sensível em relação ao outro. Conseguir estar juntos. Construir 

CONFIANÇA. Processo: a turma forma pares, preferencialmente com alguém que não conhecem muito 

bem. Pergunte a todos se estão confortáveis com o toque. Sublinhe que esta atividade tem o intuito de 

construir mais confiança. Refira que o toque terá de ser apropriado. Por exemplo, tocar as zonas genitais 

não é aceitável. Explique também que se os alunos se sentirem desconfortáveis, poderão abandonar a 

atividade a qualquer momento. Em seguida, diga os nomes das partes do corpo que os pares têm de 

tocar os dois ao mesmo tempo. Por exemplo, se disser «joelho-pulso», então, um dos parceiros tem de 

tocar no seu joelho com o pulso do outro. Uma vez que refere duas partes do corpo, os pares têm de 

garantir que mantêm juntas as duas partes do corpo referidas anteriormente. Para continuar o exemplo, 

se agora disser «cabeça-cabeça», os alunos têm de encostar as cabeças garantindo que mantêm o 

contacto entre o joelho e o pulso. Podem experimentar, mudar de posição, sentar-se ou ficar de pé, ou 

seja, podem fazer o que quiserem para manter o equilíbrio enquanto seguem as instruções. Dê várias 

instruções — Cabeça-cabeça, joelho-pulso, orelha-orelha, bochecha-bochecha, palma da mão-costas, 

ombro-cotovelo, etc. Continue a fazê-lo até achar que os pares estão suficientemente emaranhados. Em 

seguida, peça-lhes que se desemaranhem e recomece com novas instruções. Continue o exercício 

mantendo os mesmos pares até que os membros do par estejam confortáveis um com o outro. Mude os 

pares e repita as instruções (Boal, 2002). 

26. Retrospetiva 

Iniciou um debate sobre a história de uma situação problemática. Fale sobre o que pode ter acontecido 

anteriormente a qualquer uma das personagens que as tenha levado ao problema atual. Em grupos 

pequenos crie uma ou mais imagens congeladas que mostrem uma cena ou cenas relacionadas com 

este momento, que tenham ocorrido anteriormente, e inclua uma ou mais personagens. Mostre-as aos 

outros grupos, utilizando a técnica de monitorização do pensamento, se adequado. 

27. Imagem imóvel 

Num círculo, os aluno criam imagens físicas em resposta a um dado tema, por exemplo, o bullying.  

Deverão fazê-lo rapidamente, sem reflexão prévia.  Em seguida, convide os alunos a dirigirem-se para 

o centro do círculo e a recriarem a sua imagem.  Os outros alunos poderão, então, adicionar as suas 

próprias imagens imóveis.  Isto poderá levar à criação de uma imagem de grupo abstrata ou a um quadro 

«dinâmico» ou com vida através da técnica de monitorização do pensamento ou adicionando som ou 

movimentos. Os pares ou pequenos grupos também poderão criar as suas próprias imagens, onde, à 

vez, «esculpir-se-ão» uns aos outros numa forma e, em seguida, encontrarão uma forma de combinar 

estas imagens num conjunto único.  Esta atividade é mais eficaz se for realizada sem falar. 

28. Completar a imagem 

Todos os alunos se colocam num círculo. Peça a um voluntário para se dirigir para o centro e fazer 

qualquer pose. Em seguida, avance e faça uma pose com o voluntário para criar uma imagem onde 

estabeleça uma relação entre os dois. Não existem poses certas ou erradas. O importante é seguir o 

instinto. A relação é algo que cria na sua mente. Cada pessoa irá interpretar a imagem de forma diferente. 

Enquanto faz a sua pose, peça ao voluntário para sair da sua pose e criar uma nova imagem com a sua 

pose. Enquanto o voluntário faz a sua nova pose, diga «Descontraio-me, observo a pose do(a) (nome 

do voluntário) e crio uma nova pose relacionada com a sua». Em seguida faz uma nova pose. «Agora, 

o meu parceiro descontrai e escolhe outra pose».  Repita a atividade até fazer três ou quatro poses. 

Experimente coisas diferentes: tocar, variar a distância entre si e o voluntário, deitar-se, mudar de 

expressão facial, etc. Agora, todos os alunos formam pares. Os pares deverão encontrar espaço na sala 
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para poderem começar a criar imagens juntos. Relembre que o importante é seguir o instinto e, 

simplesmente, encenar. Não existem imagens certas ou erradas. Não há problema se os alunos ficarem 

sem ideias. Depois de dois minutos nesta atividade, peça a todos que parem, relaxem e fiquem em 

silêncio. Explique que agora irá dizer palavras em voz alta. Peça a todos que deixem que estas palavras 

influenciem as imagens que criam em conjunto. Se os alunos não souberem como lidar com alguma 

palavra, peça-lhes que a ignorem. Pergunte se têm questões ou se precisam de clarificações. Diga uma 

palavra em voz alta e peça-lhes que retomem a atividade criando imagens em conjunto. Palavras 

sugeridas: família, felicidade, equipa, chuva, bully e aluno, professor rígido e aluno, flor e vaso, 

independência, mão e luva, caneta e tinta, jardineiro e jardim, entre outros. 

29. Escultura a pares  

Todos ficam de pé, formando um círculo. Dê as instruções: «Hoje vamos utilizar os nossos corpos como 

barro e permitir que sejam esculpidos». Peça um voluntário que se dirija para o meio. Fique de frente 

para ele e diga a palavra «raiva». Em seguida, faça uma pose relacionada com «raiva» e o voluntário 

deverá imitá-la ou molde o voluntário na pose que pretender através do toque. Diga outra palavra, por 

exemplo, «refletir» e esculpa o voluntário. Explique que o professor, neste exemplo, é o escultor e que 

o voluntário é o barro. Agora, todos os alunos formam pares e encontram um espaço na sala de aula. 

Cada par decide quem será o escultor e quem será o barro. 

 Agora, indique-lhes que irá dizer uma palavra e que os escultores terão de se deixar influenciar por essa 

palavra ao moldar o seu barro, ou seja, o seu par, na sua interpretação dessa palavra. Terão um minuto 

para esculpir cada palavra. Peça-lhes que toquem e/ou imitem a posição em que o barro deverá estar. 

Insista no SILÊNCIO. Diga uma das palavras da lista (sugestões: alegria, trabalhos de casa, medo, raiva, 

ódio, discriminação, privilégio, racismo, terrorismo, bullying, etc. ). Avise os escultores quando tiverem 

decorrido 40 segundos. Quando tiver decorrido um minuto, peça-lhes que troquem. Agora, o barro passa 

a ser o novo escultor e o irá esculpir a sua interpretação da palavra. Avise, novamente, os alunos quando 

tiverem decorridos40 segundos e, depois, um minuto, para que troquem de papéis. Diga a palavra 

seguinte da lista. Desta vez, depois do barro ter sido esculpido, peça aos escultores que se espalhem 

pela sala e que observem e absorvam as esculturas criadas pelos outros escultores. Dê-lhes alguns 

segundos e, em seguida, peça-lhes que voltem às suas posições. 

 Neste momento, deverão trocar de parceiros. O barro descongela, utiliza a mesma palavra e, em 

seguida, passeia-se pela sala. Depois de ditas todas as palavras, voltam para o círculo grande e ficam 

em silêncio durante alguns minutos. 

30. Escultura de grupo 

Todos os alunos se distribuem pela sala para preencher o espaço. À medida que se movem, peça-lhes 

que se agrupem com base na cor da camisola que têm vestida (não funciona se estiverem de uniforme) 

ou na cor dos olhos. Voltam a espalhar-se e a preencher o espaço. Agora, voltam a agrupar-se com 

base na distância entre a sua casa e a escola. Depois, voltam a espalhar-se. Agora, e em SILÊNCIO, 

voltam a agrupar-se com base no seu mês de nascimento. Tente criar grupos de quatro pessoas. 

Combine dois ou três grupos num só ou divida alguns grupos, se necessário. A ideia principal é fazer 

com que os alunos estejam de pé, mantendo-os em movimento e, em seguida, colocá-los em grupos 

novos.  

 

Desta vez, irão esculpir mais do que um barro humano de cada vez. Uma pessoa de cada grupo é 

nomeada escultora e deverá esculpir os restantes membros do seu grupo para criar um quadro. O tempo 

atribuído é o mesmo: cerca de um minuto. Em seguida, os escultores podem passear pela sala e ver as 

outras esculturas antes de voltarem aos seus respetivos grupos. O grupo descongela e um novo escultor 

assume esse grupo, esculpindo a sua interpretação. 
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A atividade continua até que cada membro tenha tido, pelo menos, uma oportunidade de esculpir.  

Variantes 

Depois do escultor («A») terminar o seu quadro, deverá nomear um dos seus barros («B») para avançar. 

Em seguida, «A» ocupará o lugar de «B» na mesma posição. 

O novo escultor, «B», irá dar um passo atrás, observar o quadro e mudar qualquer um dos barros 

humanos, ou todos, para criar a sua versão. Em seguida, irá nomear outro barro humano («C») para 

avançar, continuando o processo. A atividade continuará até que todos tenham tido oportunidade de 

esculpir. Este processo, então, acabará por se tornar mais num diálogo entre os diferentes escultores. 

(Boal, 2002) 

Variantes  

Todos formam grupos de quatro ou cinco. Um deles é o escultor e os outros são o barro. Explique que 

cada grupo irá criar apenas uma imagem de grupo, que não haverá trocas e que um dos quadros poderá 

ser partilhado com todos os alunos. Dê-lhes as palavras «discriminação religiosa» e cerca de dois 

minutos para criarem o quadro de grupo. Depois de criados os quadros, peça aos barros que se 

recordem da sua posição. Diga-lhes que descongelem e relaxem. Peça a um grupo para partilhar o seu 

quadro. Todos formam um círculo, de pé, em volta desse grupo. Peça aos membros do círculo que se 

movam e observem a escultura.  Dê-lhes um minuto. Pergunte-lhes «O que veem?» e explique que só 

pretende que lhe digam descrições, por exemplo: 

◦ Uma imagem tem a mão esquerda numa posição mais elevada do que a outra. 

◦ O barro da direita está sentado e não conseguimos ver o seu rosto. 

◦ O barro da esquerda tem os olhos fechados. 

 

Peça aos alunos que se limitem a descrever. Sem interpretações. Sem atribuir significados à imagem. 

Assim, afirmações como as seguintes não são aceitáveis: 

◦ O barro da direita está zangado. 

◦ Parece que estes barros se conhecem uns aos outros. 

◦ O barro da esquerda está feliz. 

 

Quando não encontrarem mais descrições, passem para a fase das interpretações. Repita 

frequentemente: «Não existem interpretações certas ou erradas».  Se um aluno fizer uma interpretação 

e o seu raciocínio não for claro, peça-lhe que o explique. A ideia não é perguntar «Achas que este barro 

está zangado?», mas sim «Podes explicar como é que chegaste a essa interpretação?» ou «O que é 

que te fez pensar isso na imagem?». Sonde. Peça explicações.  Se os alunos ficarem bloqueados e não 

conseguirem oferecer descrições, não os julgue. Algumas das perguntas que poderá colocar neste 

momento são: 

◦ Então, quem são estes personagens? 

◦ Qual é a sua história? 

◦ Vemos um protagonista aqui? 

◦ O que podemos fazer em relação a esta opressão? 

 

Coloque a sua mão sobre cada modelo de barro e peça ao grupo para o imaginar como sendo um balão 

de pensamento (como numa banda desenhada!). Pergunte, «Então, o que diz o balão?» Novamente, 

todas as interpretações são válidas. Se tiver tempo, explore, também, os quadros dos outros grupos. 

Atividade principal — Máquina (Boal, 2002, p. 94) 

31. Banco do parque 
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O primeiro aluno senta-se em silêncio num «banco», revelando a sua personagem tanto quanto possível 

sem falar. O aluno seguinte junta-se a ele e cria uma personagem complementar forte. (Uma 

personagem complementar poderá servir de contraste ou de apoio.) O aluno que acabou de se juntar 

deverá fazer escolhas fortes para a sua personagem. Isto significa que a personagem deverá revelar-se 

através da sua forma de caminhar, voz e intenção. As duas personagens interagem durante cerca de 

30 segundos e o primeiro aluno a sentar-se no banco tem de encontrar uma desculpa para se ir embora. 

O segundo aluno fica sozinho no banco durante um tempo. O aluno seguinte cria uma personagem e 

junta-se ao aluno que está no banco. A atividade continua até que todos os alunos do workshop tenham 

criado uma ou mais personagens. 

32. Desenhar imagens mágicas 

Os alunos sentam-se em pares com uma grande folha de papel imaginária entre si. A ideia é desenhar 

«tudo» o que diz enquanto conta uma história. Os alunos trocarão de funções ao sinal dado pelo 

professor. O jogo contribui para o «desbloqueio» da imaginação, pensando naquilo que irá dizer a seguir 

— não há tempo para pensar, só desenhar! 

33. Boas e más notícias 

Este é mais um exercício de contar histórias. Cada pessoa no círculo contribui para a história com uma 

frase, mas, alternadamente, a frase de cada pessoa deve começar com «A boa notícia é que…» ou «A 

má notícia é que…». A ideia não é anular o que a pessoa anterior disse, mas sim continuar a história, o 

que não é tão fácil quanto parece. 

34. Sim, mas 

Ao responder a uma questão, a resposta deve começar sempre com «Sim, mas…», por exemplo, — 

«Eras tu que estavas no pátio da escola ontem à meia noite?» — «Sim, mas…» e por aí adiante. 

35. Contar histórias CUBOS/CARTÕES DE HISTÓRIAS 

Cada aluno lança um dos cubos e começa a contar uma história com «Era uma vez…», acrescentando 

algumas frases para criar uma história que se relacione com todos os símbolos. Esta história pode estar 

relacionada com o assunto ou questão principal aprofundada. Pode substituir os cubos com alguns 

cartões com palavras relacionadas com o assunto.  

36. Contar histórias IMAGENS DE REVISTAS 

Disponha imagens de revistas no chão, viradas para baixo. Cada aluno escolhe uma imagem e diz duas 

frases para criar a história ou diz como é que a imagem se relaciona com o tópico principal. Todos criarão 

uma história ou aspetos diferentes do tópico em contextos diferentes. 

37. Linha de história simples 

Um aluno começa com «Era uma vez…», etc. Depois, o aluno seguinte continua com uma frase diferente, 

por exemplo, «E, todos os dias, …», etc. — «Era uma vez…», — «E todos os dias…», — «Até que um 

dia…», — «E por isso…», — «E desde então que…». Esta história (imaginada ou real) pode estar 

relacionada com o tópico explorado. 

38. Criar um cenário a partir de uma imagem ou pintura. Consulte o website Fotosearch 

É dada à turma uma imagem com várias pessoas relacionadas com o assunto, por exemplo, um grupo 

de pessoas num autocarro. Os alunos imaginam que são alguém que faz parte da imagem e deverão 

falar sobre as emoções e sentimentos dessa pessoa, refletindo naquilo que podem ver a partir da janela 

do autocarro. Em seguida, é necessário dispor cadeiras para recriar os assentos de um autocarro e os 

«atores» colocam-se na posição da sua personagem e deverão fazer uma breve encenação explicando 

os pensamentos da sua personagem. 
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39. Escrita rápida 

Conceda aos alunos um minuto para escrever uma lista com tantas palavras quanto conseguirem com 

base numa imagem que lhes apresentou, por exemplo, «O Grito» de Edvard Munch. Os alunos não 

devem corrigir o que escreverem. Devem continuar a escrever e resistir à tentação de corrigir erros 

ortográficos. Deverão parar de escrever após um minuto e utilizar as palavras da lista para criar um texto 

de escrita criativa ou de poesia. É importante relembrar que a única coisa que atrasa a escrita criativa é 

parar para pensar. Se continuarem a escrever independentemente de tudo, as ideias irão fluir 

naturalmente no cérebro. 

40. Encenação de «improvisação» com objetivos 

Sexta-feira à noite, sentados à mesa com a família para jantar, cada aluno tem o seu próprio objetivo: 

cada personagem na improvisação tem o seu próprio objetivo que nunca deve ser descurado. A ação e 

o conflito surgirão a partir destes objetivos. Sejam espontâneos. O restante grupo deverá tentar trabalhar 

o objetivo de cada aluno. Falem sobre a «tática» que pensaram que as personagens estavam a utilizar 

para a poderem atrapalhá-las. 

Encenação com o filme «The Suitcase»: Mãe e filha adolescente. A mãe e a filha não se têm entendido 

muito bem ultimamente. São quase 21:00 quando a mãe vai até ao quarto da filha e encontra a filha a 

colocar coisas dentro de uma mala. A mãe não consegue ver exatamente o que é que a filha está a fazer 

porque a rapariga fecha rapidamente a mala e empurra-a para debaixo da cama. A rapariga, então, 

levanta-se rapidamente e está claramente constrangida. Os alunos devem ler as respetivas instruções, 

mas não as devem comentar.  

Mãe: a sua filha tem tido muitos segredos ultimamente e, como mãe, está preocupada com isso. Está 

preocupada com o facto de que a sua filha tem voltado tarde para casa à noite. Quer falar com ela sobre 

isto. Quando abre a porta, a sua primeira impressão é que a sua filha decidiu secretamente sair de casa.  

Filha: sentes-te encurralada em casa. A tua mãe está sempre a chatear-te e a bisbilhotar a tua vida 

privada. Por outro lado, ultimamente, tens-te sentido irritável e cansada, pelo que isto poderá ser, em 

parte, culpa tua. Decidiste tentar compensar a tua mãe e então compraste-lhe um presente. Escondeste-

o numa mala de viagem debaixo da tua cama. Estavas prestes a tirar o presente da mala para o 

embrulhar, quando a tua mãe entra no teu quarto. Outra vez a bisbilhotar? 

41. Aquecimento — Contar até 20 

A ideia deste aquecimento é que o grupo conte até 20, com uma pessoa a dizer um número de cada 

vez. Não é tão simples quanto parece! Qualquer aluno pode iniciar a contagem. Um outro aluno diz o 

número seguinte. Mas, se duas ou mais pessoas calharem de falar ao mesmo tempo, a contagem deve 

ser recomeçada do início. 

42. Exercícios de espelho 

Num círculo, todos o imitam. Irá representar algumas cenas relacionadas com o tópico em questão. 

Utilize ações simples e faça-as lentamente. Um dos alunos deve sair do círculo e tem três tentativas 

para adivinhar quem é o líder. 

43. Bullying de CADEIRA QUENTE 

Exemplo 

«Querido Pedro, 

Escrevo para te dizer que estou bem. Só precisava de me afastar. Estava a ser muito difícil continuar na 

escola. Não é por causa dos trabalhos de casa, nem sequer por causa dos professores. Só não gosto 
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de ir porque os outros alunos implicam comigo. Por favor, diz à mãe e ao pai para não se preocuparem 

e que estou em segurança. Pede, por favor, à mãe que dê comida ao peixe. 

Com amor, 

Daniel» 

DEBATE:  

• Que tipo de rapaz é o Daniel? 

• Foi vítima de bullying? Por parte de quem? 

• O que faz o Daniel para evitar o bullying? 

• O que faz ele no seu tempo livre? 

CADEIRA QUENTE — Amigos, pais, professores, vizinhos, entidade empregadora a tempo parcial, etc. 

Quem são eles? IMPROVISAR uma cena que mostre o que aconteceu para que o Daniel tomasse a 

decisão de sair de casa. 

44. Lembrar-se 

Todos estudam a sala e os alunos presentes. Um aluno sai enquanto que os restantes mudam ou 

adicionam algo ou alguém relacionado com a solução já encontrada para o problema/tópico. Esse aluno 

volta e tem de «reparar» no que mudou. O exercício pode ser realizado a pares, onde os pares deverão 

estudar-se mutuamente e, em seguida, fechar os olhos, mudar alguma coisa e descobrir o que mudou. 

45. O jogo da festa — Sensibilização para o estatuto 

Todos escolhem uma carta para jogar (COM PERSONAGENS E PAPÉIS RELACIONADOS COM O 

NOSSO ASSUNTO, por exemplo, um polícia, um vizinho, uma pessoa na prisão, uma cidadão passivo) 

e, sem olhar para ela, colam-na na testa para que todos os outros alunos a possam ver. Em seguida, é 

dito aos alunos que estão numa festa para celebrar alguma ocasião, mas que não conhecem mais 

ninguém ali presente! Ao conversarem, cada «personagem» lê o estatuto da outra e reage ao mesmo, 

enquanto tenta descobrir o seu próprio estatuto através do comportamento dos outros para consigo. No 

final do exercício, alinhe o grupo por ordem do estatuto — os «10» numa ponta e os «1» na outra — e 

veja o quão bem conseguiram identificar o seu estatuto. 

46. Invenção 

A pares, dê a cada par um objeto simples, por exemplo, uma pedra, um anel, etc. Diga aos alunos que 

observem detalhadamente o objeto. O primeiro aluno descreve-o, então, ao restante grupo e o segundo 

aluno conta ao grupo uma história inventada sobre o objeto. Vamos imaginar que este objeto era um dos 

poucos pertences de um refugiado que se esforçava por chegar a um país rico e escapar da guerra.  

47. Ao observar um texto, responder a questões de resposta aberta — Quem, porquê, o quê, onde, 

quando 

Quanto tentamos interpretar um texto, devemos colocar estas questões antes de começarmos. 

1. Que informação está disponível no guião que nos ajuda a interpretar a cena («As Dadas 

Circunstâncias» de Stanislavski) 

 

2. Estas circunstâncias ajudarão a criar a personagem, uma vez que todos somos produtos das 

circunstâncias — idade, local, tempo, relações, atitudes — pelo que é necessário trabalhar sobre QUEM 

é a nossa personagem e sobre qual é a sua relação com as restantes personagens. Será necessário 
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estabelecer QUAL é a situação, PORQUE É QUE a personagem se comporta de certa forma, ONDE é 

que a cena ocorre e QUANDO, ou seja, em que tempo ou período, ocorre. 

3. Agora, pergunte-se a si mesmo, o que é que a personagem pretende (qual é o seu objetivo), já que 

isto irá influenciar a forma como interpretamos o seu papel. É importante recordar que queremos vencer 

na vida. Em palco, é igual. As personagens precisam de vontade para criar as suas ações e pôr em 

prática as suas táticas. Isto dará aos atores o «porquê» de interpretarem a sua respetiva personagem. 

48. Aquecimento — Trabalhar com subtexto 

Claramente, na nossa vida quotidiana, todos utilizamos todo o tipo de técnicas para conseguirmos o que 

queremos ou para informarmos alguém dos nossos sentimentos, mesmo que não os digamos em voz 

alta — a isto chama-se de SUBTEXTO. Explore esta ideia. Num círculo, diga «Ahhh» conferindo-lhe 

tantas emoções quanto possível. Veja de quantas formas diferentes podemos interpretar algo, 

destacando palavras diferentes, fazendo pausas em diferentes momentos, mudando o ritmo, etc.  

Improvisação a pares com subtexto: Tente dizer estas falas aplicando diferentes inflexões ao nível da 

voz: 

1. Não vou voltar a ver-te. 

2. Como é que conseguiste? 

3. Nunca tinha feito isto antes! 

4. Alguém aqui percebeu isto? 

5. Obrigado(a). Sabia que me poderias ajudar. 

6. Quando dei por mim, já lá estava. 

7. Volta, tenho a certeza de que vai ficar tudo bem. 

8. Bom dia, menina. 

9. Porque é que não vais à luta, então? 

10. Que emocionante. 

 

49. O jornal vivo 

Poderá ser útil recolher alguns jornais antes de começar. Permita que os alunos folheiem os jornais e 

sublinhem notícias que considerem interessantes. Questione os alunos sobre estas notícias e permita 

um curto debate de 4-5 minutos.  

Em seguida, os alunos dividem-se em grupos de quatro e partilham as notícias que acharam 

interessantes. Após alguns minutos, explique que agora têm de escolher uma das notícias e encená-las. 

Podem encenar a notícia completa ou apenas parte dela. Podem escolher utilizar diálogos ou apenas 

mímica. Não permita um grande debate, em vez disso, incentive-os a experienciar as notícias 

encenando-as. Por exemplo, enquanto uma pessoa no grupo explica as noticias de que gostou, os outros 

começam logo a encená-las. Um grupo que não consiga escolher uma notícia por ter opiniões divididas 

não pode encená-la. O grupo deve tomar uma decisão unânime e todos têm de se sentir de acordo ao 

tomar essa decisão e não, simplesmente, aceitar a decisão tomada por outros membros, caso não esteja 

de acordo. Isto é fundamental. Designe um espaço da sala para funcionar como palco. Permita que os 

grupos encenem um de cada vez. Esta é a sua interpretação da notícia. Depois da encenação, aplauda 

o esforço dos alunos. Em seguida, pergunte à audiência qual era a principal ideia da notícia. Podem 
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tentar adivinhar ou simplesmente dizer sobre o que era a notícia. Agora, coloque algumas questões 

sobre a notícia ao grupo que acabou de encenar: ◦ Que notícia escolheram? Porquê? ◦ O que 

pretendiam destacar? ◦ O que funcionou para vocês? O que não funcionou? Ofereça o seu feedback 

sobre o que funcionou e foque-se no entusiasmo e na diversão ao encenar. Lembre-os que o 

fundamental da encenação são os alunos e a sua notícia. Portanto, disfrutar do processo e fazer o que 

sentem estar certo é o mais importante. Depois de todos terem encenado a sua notícia, explique como 

os «jornais vivos» começaram em 1930 e de que forma foram utilizados para disseminar notícias entre 

as pessoas, especialmente aquelas que não sabiam ler nem escrever e que, portanto, eram 

marginalizadas.  

Poderá perguntar-se: 

◦ De onde vinham as notícias? 

◦ Quem decidia que notícias deveriam ser publicadas? 

◦ Quem escrevia os artigos e a partir de que perspetiva de poder? As pessoas sobre quem as notícias 

são escritas têm a oportunidade de dizer se a perspetiva conferida na notícia é verdadeira?  

Aquecimentos e quebra-gelos 
50. Fazer mexer 

Em grupos de cinco, quatro membros ficam de pé nas extremidades de um quadrado e um fica de pé no 

meio. O objetivo do jogo é que a pessoa que está no meio consiga passar a estar numa das extremidades. 

Os alunos que estão nas extremidades podem trocar de lugar, mas devem enviar uma mensagem visual 

ou oral para um dos outros membros antes de se movimentarem, caso contrário todos poderão 

simplesmente correr para o mesmo lugar, facilitando a jogada para o aluno que está no meio! Os alunos 

deverão tentar fazê-lo rapidamente! Esta atividade é bastante cansativa portanto não deixe que se 

prolongue demasiado tempo! 

51. Melão, melão, melão 

Atribua a cada membro do grupo um nome de uma fruta exceto a si mesmo. A ideia é «apanhar» a sua 

fruta, dizendo o seu nome (por exemplo, melão, melão, melão) três vezes antes de poderem dizê-lo uma 

vez. Se for bem sucedido, passa a ser a fruta desse aluno e esse aluno terá de apanhar a fruta de outra 

pessoal. AVISO: escolha nomes curtos, como pera ou uva.  

52. Fogo 

Sentem-se em cadeiras num círculo, com um aluno de pé no centro. Atribua a todas as cadeiras um 

número de um até ao número de pessoas presentes. Nota: os números são atribuídos às cadeiras, NÃO 

aos alunos. Chame dois ou mais números. Os alunos sentados nas cadeiras com esses números trocam 

de lugares enquanto o aluno que está no meio tenta sentar-se numa das cadeiras vazias. REGRA: os 

alunos não podem voltar a sentar-se na cadeira da qual acabaram de se levantar. Se disser «fogo» todos 

têm de trocar de lugar. 

53. Quem tiver… 

Sentem-se em cadeiras num círculo, com um aluno de pé no centro. A pessoa que está no centro diz 

«Quem gostar de…» ou «Quem tiver…», por exemplo, «… gostar de chocolate», ou «… tiver cabelo 

preto», etc., e essas pessoas têm de trocar de lugares. No entanto, não podem voltar a sentar-se na 

cadeira da qual acabaram de se levantar. 

54. Contar até 10 

As regras são: qualquer aluno pode dizer o número seguinte entre 1-10, mas se dois ou mais alunos 

falarem ao mesmo tempo, a contagem recomeça. 
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Animais (ou adjetivos, etc.) 

Todos estão de pé num círculo com cerca de seis elementos com um aluno no centro. Os alunos que 

estão no círculo escolhem todos um animal (ou uma cor/cidade/emoção/adjetivo/advérbio, etc.). O aluno 

que está no centro tem um jornal enrolado e quando o líder diz o nome de um dos animais (ou cor, etc.) 

do círculo, o aluno central tenta acertar nessa pessoa antes que essa pessoa consiga dizer o nome de 

outro animal, etc., do círculo. Se conseguirem acertar na pessoa antes que ela consiga dizer o nome do 

animal, então trocam de lugar e a pessoa que perdeu vai para o centro e a pessoa que estava no centro 

fica com o nome do animal da pessoa que perdeu! 

55. Contar 123 

Em pares, contam até três, alternadamente, o mais rápido possível. Uma variante possível é substituir 

os números com um som ou uma ação, ou ambos! 

56. Olá, adeus 

Passe a palavra «Olá» pelo círculo num sentido e «Adeus» no outro sentido. Garanta que a palavra 

«Olá» está a ser corretamente passada antes de introduzir a palavra «Adeus». Não se esqueça de alertar 

os alunos para que se virarem para a pessoa com quem estão a falar, isto ajuda a alertar o vizinho para 

a palavra que está a chegar. Se achar que o jogo é fácil, tente juntar «Olá» e «Adeus» adicionais. 

57. Jogos para atores de Peter Brook: matemática, questões da vida e movimento 

São necessários quatro alunos. Apenas um está «ativo». Um aluno coloca-lhe uma questão matemática 

simples. Outro coloca-lhe questões pessoais simples. E outro faz movimentos simples para que o aluno 

«ativo» copie. O aluno «ativo» deve responder a todas as questões e fazer os movimentos, tudo ao 

mesmo tempo! Não parem, sejam insistentes, não sejam cordiais, mantenham as perguntas frontais e 

não esperem uns pelos outros. O objetivo do jogo é que o «ator» consiga lidar com todas as perguntas 

e com o movimento ao mesmo tempo. O objetivo é que consiga fazer várias tarefas em simultâneo! 

58. Profissões/empregos 

Trabalhe a profissão/emprego. Coloque um autocolante nas costas de cada aluno com uma profissão 

escrita. Os alunos devem fazer perguntas para descobrir qual é a sua profissão, por exemplo, domador 

de leões, manequim, neurocirurgião, astronauta, ator/atriz de filmes, dentista, guarda-costas, artista de 

trapézio, monge, assassino profissional, jogador de ténis, traficante de droga, diretor de agência 

funerária, ilusionista, palhaço, professor de inglês, gigante, jardineiro. 

59. História de sons aleatória 

A cada grupo é pedido que crie um conjunto de sons aleatórios, onde cada membro fará um dos sons 

vocalizados. O grupo decide, então, uma sequência na qual estes sons serão feitos e ensaia-a. Cada 

grupo encena a sua sequência de sons, à vez, em frente à turma. Agora, os grupos deverão criar uma 

história na qual ocorram estes sons na sequência anteriormente decidida. A história pode ser narrada 

ou encenada. 

60. Primeira fala/última fala 

Os alunos deverão trabalhar em pares ou em grupos. Dê a cada par/grupo a fala de abertura e de fecho 

de uma cena.  É melhor se estas falas não estiverem relacionadas umas com as outras, por exemplo, 

«Onde puseste o meu papagaio?» e «Estes morangos são venenosos».  (O jogo funciona melhor se 

todos os pares tiverem falas diferentes. Tente preparar um grande número de falas antes da aula.) Cada 

par/grupo terá, então, de criar uma cena, começando com a primeira fala, terminando com a última e 

criando uma relação credível entre as duas falas. 
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As encenações são, seguidamente, apresentadas à turma.  

61. Falas escondidas 

Novamente, a atividade deve ser realizada em pares ou em grupos, mas desta vez é dada só uma fala 

de um diálogo, por exemplo, «Viram os elefantes?». A tarefa é criar uma cena na qual esta fala do 

diálogo esteja «escondida», ou seja, que seja dita, mas enquanto parte de uma conversa maior, onde 

não pareça descontextualizada. No exemplo dado, os intervenientes talvez estivessem a falar de um 

circo, uma viagem ao jardim zoológico ou um safari.  Quando as cenas forem apresentadas à turma, a 

audiência tem de adivinhar qual era a fala «escondida». 

62. Consequências 

Separe a turma em grupos pequenos e dê a cada grupo uma folha de papel. No papel, deverão escrever 

uma personagem, por exemplo, astronauta, bruxa, político (incentive os alunos a não escreverem o 

nome de pessoas reais!). Em seguida deverão dobrar o papel sobre o nome e passá-lo ao grupo seguinte. 

Todos os grupos, em seguida, escrevem o nome de um local, por exemplo, «no topo de uma montanha», 

«num bar em Paris», «no deserto». Novamente, deverão dobrar o papel e passá-lo ao grupo seguinte. 

O grupo seguinte deverá escrever o nome de um objeto, dobrar o papel e passá-lo. Em seguida 

escrevem uma fala, dobram o papel e passam-no. Depois, escrevem o que acontece a seguir e passam 

o papel uma última vez. 

Os grupos abrem, então, o papel que tiverem na sua posse, o qual irá indicar uma pessoa, um local, um 

objeto, um diálogo e uma «consequência». Com esta informação, deverão criar uma cena que relacione 

coerentemente todas as palavras e encená-la. 

63. Três adereços 

Separe a turma em grupos pequenos e dê a cada grupo três adereços, tão dissociados quanto possível. 

Os grupos deverão criar e representar cenas que associem os três adereços. 

64. O bolso do homem morto/a caixa no sótão/a carteira 

Com antecedência, prepare uma pequena caixa cheia de objetos não relacionados: fotografias, bilhetes 

de autocarro, um carteira, bugigangas ou ornamentos, uma peça de roupa, uma letra amassada, entre 

outros (seja criativo).  O professor dirige-se a toda a turma e diz que a caixa de objetos foi encontrada 

recentemente em circunstâncias misteriosas, por exemplo, no bolso de um homem morto, no sótão de 

uma senhora de idade, escondida sob uma laje de pedra.  Se necessário, invente uma história onde 

conte como foi descoberta a caixa. Divida a turma em pequenos grupos que deverão criar a história por 

trás da descoberta, associando os objetos para criar uma história coerente. Os alunos poderão encenar 

a história criada. 

Variantes 

Em vez de uma caixa, poderá utilizar uma carteira e objetos, normalmente, encontrados numa carteira. 

 

Para orientações mais detalhadas sobre a aplicação da dramaturgia na sala de aula, o Drama Resource 

criou este resumo com base no livro «Learning through drama in the primary years» de David Farmer. 

dramaresource.com/keeping-control-in-drama/ 

 

https://dramaresource.com/keeping-control-in-drama/

