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Resumo: Neste artigo é explorada uma conceção 
metodológica e processual do Processo de Criação 
Colaborativa, em contexto de um projeto de Teatro 
Comunitário. Esta conceção surge enquadrada num 
trabalho investigação-ação - Dramaturgias teatrais 
contemporâneas: reconfigurações identitárias 
individuais e sociais face ao desemprego jovem - 
realizado pela primeira autora, no âmbito de um 
programa doutoral em Estudos Culturais e que visa 
explorar, desenvolver e validar novas estratégias 
académicas, artísticas, culturais, sociais e políticas, 
através do desenvolvimento de uma prática teatral 
colaborativa. 
Iniciamos este artigo com uma contextualização do 
projeto no qual será aplicado o método processual 
aqui sistematizado. Para a compreensão da 
metodologia e do contexto em que será aplicada, 
desenvolvem-se definições de investigação-
ação adaptada ao contexto de ação e de Teatro 
Comunitário, segundo pressupostos de emergência 
de dramaturgias identitárias contemporâneas. 
O artigo avança tentando compreender como 
o Teatro Comunitário assume os processos 
de criação colaborativa enquanto conceito, 
método e procedimento. Por fim elabora-se 
um método processual que, embora encontre 
a sua génese conceptual e metodológica nos 
processos colaborativos, é aqui adaptado e 
transformado. Deste modo, são propostos cinco 
princípios orientadores do processo que irão 
sendo readaptados ao longo do desenvolvimento 
do projeto aqui apresentado: (i) processo, 
enquanto procura coletiva de sentidos comuns; 
(ii) colaboração, enquanto trabalho coletivo de 
todos os intervenientes que estabelece o modus 
operandi dos processos colaborativos (no qual 

são definidas cinco etapas processuais, que 
demarcam os diferentes níveis de colaboração, 
durante o processo de criação); (iii) cena teatral, 
enquanto conceção de ideia e materialização em 
cena; (iv) avaliação, crítica e negociação, enquanto 
reguladores do processo; (v) e espetáculo, 
enquanto produto artístico que se estabelece 
perante uma relação dialética com o público.

Palavras-chave: Processo colaborativo; Teatro 
Comunitário; Democratização; Cena Teatral; 
Negociação; Público.

1. Dramaturgias teatrais contemporâneas: 
reconfigurações identitárias individuais e sociais 
face ao desemprego jovem – um projeto de 
investigação-ação 
Dramaturgias teatrais contemporâneas: 
reconfigurações identitárias individuais e sociais 
face ao desemprego jovem é um projeto de 
investigação-ação cujos alicerces são sustentados 
numa práxis profissional, desenvolvida pela autora 
no trabalho com grupos, ao nível da educação 
formal e não-formal através do teatro (educativo e 
comunitário). 
Ao definir a investigação-ação como metodologia 
processual interessa primeiramente referir que é 
controversa a conceptualização e operacionalização 
desta metodologia no campo da investigação 
científica, não existindo consenso entre os 
especialistas, que atribuem diferentes origens, 
teorias e prepósitos (Máximo-Esteves, 2008). A 
partir do referencial teórico de autores como 
Kurt Lewin, 1946; Elliott, 1991; Freire e Almeida, 
2000; Latorre, 2003; Máximo-Esteves, 2008; e 
Coutinho et al., 2009) define-se investigação-ação 
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enquanto metodologia de investigação assente 
numa perspetiva epistemológica e empírica do 
conhecimento, que articula simultaneamente 
prática e teoria segundo movimentos cíclicos em 
espiral dialética de planificação, implementação e 
avaliação da ação. Uma metodologia que envolve 
todos os participantes segundo um processo 
colaborativo e participativo, na construção da 
compreensão de uma situação concreta, e na 
procura da transformação qualitativa dessa 
situação, segundo critérios de avaliação reflexiva, 
crítica e sistemática, sempre orientada por 
princípios éticos. A metodologia de investigação-
ação assume um carácter essencialmente 
político ao promover práticas que abrangem a 
participação de todos os intervenientes e lhes 
proporciona ferramentas para que transformem a 
realidade em que estão inseridos. A modalidade 
de investigação-ação aqui apresentada define-
se como emancipatória (crítica). Segundo os 
critérios enunciados pretende-se: «participar na 
transformação social», o investigador assumirá o 
papel de «moderador do processo», pretende-se 
que o conhecimento gerado seja «emancipatório», 
as formas de ação serão práticas e o nível de 
participação dos atores sociais será orientado pela 
«colaboração»1 (Coutinho, et al. 2009:364). 
É segundo o pressuposto da emergência de 
novas dramaturgias adequadas às necessidades 
de reconfiguração identitária, individual e 
sociocultural, face a uma situação problemática 
- desemprego jovem - que este projeto de 
investigação-ação encontra a sua génese. 
Simultaneamente, procuram-se novas funções 
do teatro adaptadas ao contexto específico 
em questão, as quais Bento (2010:6) identifica 

como: “dramaturgias de vida, dramaturgias 
de novas oportunidades, dramaturgias de 
novos conhecimentos, dramaturgias de novas 
competências, dramaturgias locais, dramaturgias 
plurais, dramaturgias das diferenças” para “criar 
novas dramaturgias e novas estéticas, concebendo 
espetáculos a partir dos interesses e necessidades 
das populações ou grupos socioculturais 
específicos”. Pode categorizar-se esta forma 
teatral, que se distancia do Teatro Clássico, e 
se reveste de uma roupagem contemporânea, 
como Teatro Comunitário. Através de diferentes 
métodos e técnicas teatrais contemporâneas 
caracteriza-se por ser: “simultaneamente uma 
ação artística social e cultural, conjuga a instância 
ética e estética, sempre no respeito por os sujeitos 
envolvidos no processo” (Bernardi, 2004:97).
O Teatro apresenta-se neste projeto de 
investigação-ação, através de um processo 
concretização de Oficinas Teatrais, como 
instrumento de ação privilegiado que procura: 
(i) meios concretos de ação; (ii) promoção 
de estratégias inovadoras de aquisição e 
desenvolvimento de competências e capacidades 
individuais e coletivas; (iii) exploração de novas 
opções adaptadas à necessidade de procura 
de um sentido individual e sociocultural, com 
consequente incremento de poder de escolha, 
autonomia e responsabilização; (iv) promoção 
de emancipação e transformação individual e 
social através do trabalho colaborativo assente no 
respeito pela diversidade identitária sociocultural. 
Ao assumir como objeto de investigação uma 
problemática sociocultural atual – desemprego 
jovem - os temas subsequentes explorados através 
dos diferentes métodos e técnicas teatrais, são 

1 Processo no qual os sujeitos envolvidos na ação participam de forma colaborativa com o 
objetivo de melhorar as suas práticas, segundo ciclos em espiral de planificação, ação, 
observação e reflexão (Latorre, 2003).
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temas inerentes à realidade que os indivíduos 
habitam, às preocupações que o grupo assume 
como coletivas tornando-se, desta forma, parte 
da identidade do grupo. Segundo este processo 
metodológico, o teatro, para além da sua função 
artística, passa a desempenhar uma função 
sociocultural, onde os sujeitos têm como objetivo 
a procura do seu lugar de pertença individual e 
sociocultural. Desta forma, atribui-se ao processo 
de ação uma relevância equivalente, face à 
apresentação do projeto definindo o processo 
de ação, enquanto caminho de efetivação de 
mecanismos de transformação dos atores sociais, 
e a apresentação do espetáculo, enquanto meta 
de comunicação com o público (Rocha e Kastrup, 
2008). 
Por fim, acresce referir que este projeto assume o 
capital cultural de cada indivíduo como o domínio 
central, com o qual se podem compreender 
práticas e representações identitárias, individuais 
e sociais. A cultura existe inserida no quotidiano 
social e revela-se em todas as práticas da 
sociedade, sendo ela também transformada pelas 
mesmas. O conceito de cultura apresenta-se 
como complexo, dinâmico e sobre o qual não há 
uma definição unívoca (Hall, 2003). No entanto, 
parte-se da definição de Hall (2003) que a expõe 
como o conjunto de práticas sociais e a forma 
como elas se interrelacionam adquirindo sentidos 
que refletem as experiências comuns. Assume-se 
esta definição como ponto de partida, pelas suas 
características socializantes e democratizantes 
(Idem). Neste contexto, desenvolvemo-la segundo 
um conjunto de significados e valores, passados e 
presentes, que emergem na sociedade através das 
práticas relacionais, pelas quais lidam com as suas 

condições de existência, se manifestam, expressam 
e são simultaneamente incorporados.

2. A emergência do Teatro Comunitário na procura 
de dramaturgias identitárias contemporâneas 
através de processos de criação colaborativa
Na segunda metade do século XX e num contexto 
de crises sociais e regimes políticos autoritários, 
surgem novos movimentos teatrais na Europa e 
América do Sul que, visam reposicionar o teatro 
enquanto ferramenta de emancipação pessoal 
e social, democratizando esta forma artística. É 
neste contexto que surge a definição e o conceito 
contemporâneo de Teatro Comunitário. 
Augusto Boal2 foi um dos responsáveis mais 
importantes pela democratização da arte teatral 
contemporânea. Influenciado pela Pedagogia do 
Oprimido3 de Paulo Freire4, e segundo a premissa 
de “o ato de transformar é transformador”5 cria 
o Teatro do Oprimido, que tem como principal 
objetivo “humanizar a humanidade”6 através de um 
método composto por técnicas, exercícios e jogos 
teatrais. É um método teatral de transformação 
pessoal e social que, através dos seus atores 
sociais e da relação dialógica com o público, visa 
uma consolidação de cidadania assente em valores 
democráticos e de justiça social. 
O Teatro do Oprimido revelou-se um avanço 
significativo aproximando o Teatro das 
comunidades, dos espectadores, promovendo 
ferramentas de questionamento, consciencialização 
através da própria ação. 
É neste contexto social, político e teatral que 
emergem práticas de Teatro Comunitário e 
processos de criação teatral colaborativos e 
coletivos (Oddey, 1996). Como contracultura ao 

2 Augusto Boal (1931-2009). Encenador, dramaturgo e fundador do Teatro do Oprimido.
3 “Pedagogia do Oprimido” de Paulo Freire propõe um novo método pedagógico, assente na 
relação dialógica (professor, estudante e sociedade) e na emancipação dos oprimidos, por 
oposição a uma pedagogia das classes dominantes. O livro foi escrito em 1968, quando 
Paulo Freire se encontrava exilado no Chile.
4 Paulo Freire (1921-1997). Pedagogo, professor e filósofo brasileiro. É considerado um 
pedagogo de referência ao nível mundial, estando associado ao movimento de pedagogia 
crítica, a qual influenciou.
5 Acedido a 06 de maio 2015. Disponível em: http://ctorio.org.br/novosite/arvore-do-to/
teatro-do-oprimido/
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poder enraizado, estas práticas e processos 
teatrais propõem novas dramaturgias criadas 
coletivamente, que refletem a voz e identidade 
do grupo, propondo uma relação dialética e não 
hierarquizada de organização na criação teatral 
(Rinaldi, 2006; Abreu, 2004; Erwen, 2001; Oddey, 
1996). Deste modo, o grupo encontra um espaço 
criativo de colaboração e reflexão em torno de 
temáticas comuns, concretizadas num processo de 
reconstrução e re-significação individual e coletiva 
de identidades (Afonso, Silva, Abade,2009). Este 
processo conjuga-se num percurso dinâmico e 
dialético segundo processos verticais, nos quais 
estão implícitas as histórias de vida individuais 
dos participantes, e processos horizontais, 
nos quais é criada a história coletiva do grupo 
(Idem). Os indivíduos passam a participar de 
forma politicamente ativa na sociedade através 
da partilha das suas histórias identitárias, da 
exploração de memórias, das necessidades e 
preocupações identificadas, assim como, da 
exploração dos desejos coletivos “nunca se fez um 
desejo com um não querer” (Deleuze & Parnet, 
1998: 112). O Teatro Comunitário pode então ser 
definido como uma prática na qual a arte não 
comenta a vida, mas participa dela (Telles, 2003). 
Promove a integração e a participação dos atores 
sociais, agora atores teatrais, na construção 
coletiva da transformação da ordem social, 
segundo um compromisso coletivo e político 
que une os indivíduos e lhes confere um lugar 
de pertença face à sua comunidade e grupo 
sociocultural (Erwen, 2001). Deste modo, o Teatro 
Comunitário impulsiona o desenvolvimento da 
cultura artística, comunitária e política promovendo 
a participação cívica de todos os elementos 

de uma comunidade, incluindo as minorias. 
A comunidade encontra, por conseguinte, um 
espaço de reflexão, expressão e criação coletivo, 
segundo o qual, os indivíduos encontram novas 
possibilidades de relacionamentos, consigo, com o 
outro e com o mundo que os rodeia (Taylor, 2003) 
e onde a diversidade passa a ser potenciadora 
de um trabalho criativo de maior abrangência 
multicultural (Rocha e Kastrup, 2008). No entanto, 
interessa referenciar que o conceito comunitário 
não se limita, e por vezes não se coaduna, com o 
conceito de comunidades territoriais; deste modo, 
define-se comunidades enquanto grupo relacional 
enquanto agregação de interesses e objetivos 
comuns dos indivíduos que delas fazem parte 
(Ornelas, 2008).  
O Teatro Comunitário, segundo a perspetiva 
aqui defendida, deverá envolver atores sociais, 
membros integrantes da comunidade, territorial 
ou relacional, e artistas profissionais, capazes 
de conferir a qualidade estética e artística 
exigida, face a processo e produto teatral (Abreu, 
2004; Erwen, 2001). Deste modo, é assumida, 
simultaneamente, uma dimensão estética, 
sociocultural e política, que possibilita o acesso 
das comunidades aos bens simbólicos, por vezes 
restritos às classes dominantes, promovendo 
a democratização cultural (Telles, 2003). Por 
conseguinte, o Teatro Comunitário afirma-se como 
contracorrente face aos circuitos da indústria 
cultural convencional, criando os seus próprios 
circuitos alternativos, emergentes da organização e 
necessidades comunitárias. Segundo Kuppers “uma 
nova forma de entender a criação artística pode 
emergir daqui (criação comunitária): uma estética 
de acesso que redefine quem faz arte, o que é a 

6 Acedido a 06 de maio 2015. Disponível em: http://www.theatreoftheoppressed.org/en/
index.php?useFlash=0
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arte, a natureza da beleza e do prazer e as formas 
adequadas para apreciar a arte” (2007:4). 
Uma das significativas inovações do Teatro 
Comunitário é relativa ao processo de criação, 
sendo este, um processo colaborativo que procura 
uma horizontalidade dialética nas relações entre 
os criadores intervenientes no processo teatral 
(Abreu, 2004; Erwen, 2001; Oddey, 1996). O processo 
de criação transforma-se assim, num processo 
no qual todos os intervenientes, de uma forma 
democrática, contribuem com o seu conhecimento 
e experiência, para a exploração e criação teatral, 
que se transformará num reflexo de múltiplos 
contributos criadores, ou uma criação artística 
coletiva (Oddey, 1996). 
O Teatro Comunitário, ao ser uma prática 
concretizada de forma coletiva pela comunidade, 
ao apresentar em cena as aspirações coletivas, 
os espectadores, também eles, membros 
integrantes da comunidade, passam a assumir 
uma participação ativa no espetáculo, assim 
como na continuação dos grupos de teatro da 
sua comunidade, dependendo, no entanto, da 
aceitação ou não, face ao trabalho desenvolvido 
e apresentado (Bidegain, 2011; Boal, 2009; Telles, 
2003). 
O Teatro Comunitário tem vindo a expandir-se 
mundialmente assumindo diferentes métodos, 
estéticas, vocabulários, técnicas e temáticas 
nos seus processos e criações (Erwen, 2001). No 
entanto, Erwen (2001) no seu caso de estudo, 
publicado em livro “Community Theatre, Global 
Perspectives” no qual analisa esta prática teatral 
enquanto conceito, metodologia e processo nos 
seis continentes, define como objetivo principal 
comum: o desenvolvimento pessoal e social através 

dos processos teatrais coletivos. 
O Teatro Comunitário, embora seja uma prática 
em ascensão, ocupa ainda no campo artístico e 
académico uma posição marginal (Idem), quer 
enquanto prática, como enquanto objeto de 
investigação (Ibidem). Como consequência desta 
marginalização ainda são escassos os instrumentos 
de validação dos trabalhos, debates sobre os 
resultados das práticas e publicações sobre as 
mesmas (Nogueira, 2007). 
Em Portugal, o Teatro Comunitário também se tem 
expandido e desenvolvido de forma significativa, 
sobretudo a partir de 1974 segundo motivações 
políticas. Durante o Estado Novo as atividades 
artísticas desenvolvidas nas comunidades, por 
coletividades artísticas locais, eram controladas 
através da censura pelo aparelho repressivo do 
estado. Deste modo, os conteúdos e formas de 
apresentação dos espetáculos, para além de 
não deterem liberdade de expressão, estavam 
sob o controlo dos avaliadores destacados pelo 
regime (Andrade, 2013). A partir da revolução 
de Abril de 1974, os espetáculos criados por 
algumas companhias independentes aproximam 
o seu trabalho das comunidades segundo fortes 
motivações políticas e sociais, segundo uma 
ideologia revolucionária “os grupos independentes 
ganham expressão e ecoam um Teatro para 
a libertação (...) dão voz ao povo e reflectem 
uma teatralidade para a transformação social” 
(Cadete, 2013:214). A partir de 1974 foram criadas 
companhias que exerceram um papel fundamental 
na democratização teatral em contexto português, 
aproximando o teatro das comunidades e 
restituindo-lhes a voz, a palavra, através das 
criações teatrais. Entre essas companhias cujo 
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papel foi de suma importância destacamos: a 
Comuna criado em 1972, a Cornucópia criada em 
1973, o Bando criado em 1974, a Acert – Associação 
Social e Recreativa de Tondela em 1975, a Barraca 
criada em 1976 (Andrade, 2013). 
No século XXI, não faltam exemplos de boas 
práticas relativas ao Teatro Comunitário em 
Portugal, assumindo diferentes formas, técnicas 
e métodos. Interessa referir, ainda que de forma 
não exaustiva, alguns exemplos de boas práticas 
realizadas de teatro com as comunidades: 
Tituria, espetáculo criado com os Membros da 
Associação de Moradores do Bairro da Bouça, 
no Porto, e encenado por José Carretas em 2001; 
o espetáculo Oresteia, criado com reclusos do 
Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira e 
encenado por Nuno Cardoso, em 2001; espetáculo 
R2, a partir da peça Ricardo II de Shakespeare, 
Nuno Cardoso encenou o espetáculo com jovens 
da Cova da Moura e do Bairro do Zambujal, Lisboa, 
2007; espetáculo Texturas inserido no Festival 
Imaginarius, uma criação da associação Pele-
Espaço de Contacto Social e Cultural que envolveu 
dezenas de elementos de diferentes freguesias de 
Santa Maria da Feira, dirigido por Hugo Cruz, 2009; 
espetáculo Entrado criado pela Pele com reclusos 
do Estabelecimento Prisional do Porto, espetáculo 
integrado no Festival Imaginarius dirigido por 
Hugo Cruz em 2010; espetáculo Inesquecível Emília 
criado pela Pele com reclusas do Estabelecimento 
Prisional Especial de Santa Cruz do Bispo, dirigido 
por Hugo Cruz, 2011; Espetáculo Peregrinações 
criação do Grupo de Teatro Comunitário da Vitória, 
Porto, em parceria com a Pele, dirigido por Hugo 
Cruz e Susana Madeira, 2012; espetáculo Mapa, uma 
criação Pele em parceria com o Serviço Educativo 

da Casa da Música e o Teatro Nacional São João, 
e que envolveu diversos grupos comunitários da 
cidade do Porto como: Grupo AGE, Grupo Auroras - 
Lagarteiro, Grupo de Teatro Comunitário EmComum 
- Lordelo do Ouro, Grupo de Teatro Comunitário 
da Vitória - Centro Histórico e Grupo de Teatro de 
Surdos do Porto, 2014.

3. Processos colaborativos de criação teatral: 
Processo, enquanto procura coletiva de sentidos 
comuns
É segundo o pressuposto da emergência de 
dramaturgias teatrais contemporâneas, adequadas 
às necessidades de reconfiguração identitária, 
individual e sociocultural, que os processos 
colaborativos de criação teatral, que caracterizam 
o Teatro Comunitário, em geral, e este projeto em 
particular, encontram a sua génese e continuam 
a fazer sentido na atualidade, enquanto procura 
artística de um sentido comum.
Uma das primeiras etapas processuais deste 
projeto foi referente à definição dos objetivos. 
Esta é uma etapa essencial, pois foi a partir dessa 
definição, que foi delineado o plano de ação e se 
desenrolou o processo. 
Deste modo, prevêem-se duas hipóteses válidas 
no trabalho teatral comunitário. Uma primeira, na 
qual se enquadra este projeto, em que o mesmo, 
após a sua formulação, ao nível dos objetivos, 
estrutura e processo de ação, é apresentado à 
comunidade. Neste caso, os objetivos propostos 
são explanados aos participantes no início da 
ação, indo de encontro aos princípios éticos de 
um trabalho colaborativo (Máximo-Esteves, 2008). 
Paralelamente, o grupo é auscultado segundo as 
suas expectativas individuais face ao trabalho 
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que se desenrolará, com vista a serem delineados 
os objetivos dos participantes. Por fim, através 
da negociação de grupo, são estabelecidos os 
objetivos comuns a todo o grupo. No caso de 
o projeto ser delineado de raiz com o grupo 
envolvido, é importante que para a definição 
dos objetivos coletivos, sejam confrontados os 
objetivos individuais e através da negociação se 
possam formular os objetivos comuns. O grupo é 
assim um conjunto de pessoas articuladas num 
mesmo espaço e tempo segundo objetivos comuns 
que “se propõem explicita ou implicitamente a 
uma tarefa, interatuando para isto em uma rede de 
papéis, com o estabelecimento de vínculos entre 
si” (Afonso, Silva, Abade,2009:710). 
A partir do momento em que se inicia a ação 
teatral considera-se como fundamental outra 
etapa, baseada em pressupostos de trabalho 
colaborativo: definição inicial das regras 
de funcionamento e de dinâmica do grupo 
concretizada por todos os intervenientes. 
Esta definição não se revela estanque, pelo 
contrário, é flexível, e suscetível de alterações 
em qualquer fase do projeto; no entanto, revela-
se como fundamental, sobretudo num momento 
inicial, em que são balizados limites, definidos 
pelos intervenientes, como essenciais para um 
bom funcionamento do projeto (Afonso, Silva, 
Abade,2006). Todas as questões relacionadas com 
o grupo, dinâmica e funcionamento do mesmo, 
devem ser concretizadas segundo processos de 
decisão coletivos. Posteriormente, as decisões 
podem revelar-se como positivas ou negativas, 
mas são processos de aprendizagem, individuais 
e coletivos, que desenvolvem o sentido crítico e 
participativo dos intervenientes. 

Num projeto de Teatro Comunitário, assim como 
nos processos colaborativos, e simultaneamente 
neste projeto, a participação entre os diversos 
intervenientes é também entendida, segundo 
o processo de decisões com impacto na 
transformação social pretendida pelo grupo. 
A definição da problemática a abordar relativa a 
este projeto foi elaborada num momento prévio à 
formação do grupo, segundo um levantamento de 
necessidades com grupos sociais em situação de 
vulnerabilidade social. Deste modo, foi definida 
uma problemática atual - desemprego jovem - 
sentida ao nível europeu, em geral, e nacional em 
particular. 
Neste caso específico, ao ser assumida uma 
problemática num momento prévio à formação 
do grupo, há o risco eminente da comunidade 
não se identificar com a mesma. Deste modo, 
como resposta, a formação do grupo foi 
realizada segundo o interesse dos intervenientes 
comunitários, sujeitos jovens em situação de 
desemprego, em participar num trabalho teatral 
a partir desta problemática. Simultaneamente 
foi identificada e assumida uma problemática 
suficientemente ampla e flexível, de modo que 
a comunidade possa identificar temáticas do 
seu interesse. Caso contrário o envolvimento e 
participação poderiam estar comprometidos, 
tornando-se num trabalho criado pelo grupo de 
artistas, em que a comunidade assumiria um papel 
de figuração. Poderá ser um modelo viável, desde 
que assumido como tal, segundo os seus princípios 
e objetivos desde o início dos projetos com todo 
o grupo. No entanto, não é esta abordagem de 
participação que nos interessa desenvolver.
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4. Processos colaborativos de criação teatral: 
Colaboração, enquanto trabalho coletivo de 
todos os intervenientes que estabelece o modus 
operandi dos processos colaborativos 
Se nos processos coletivos desenvolvidos 
no brasil na década de sessenta, não havia 
funções circunscritas e a interferência podia ser 
ilimitada (Abreu, 2004), na conceção atual de 
processos colaborativos assumida neste projeto 
e desenvolvida neste artigo, as funções artísticas 
voltam a estar definidas em campos de ação 
próprios, contudo, segundo uma relação dialética 
horizontal entre as diferentes linguagens, logo uma 
relação não hierarquizada. Assim, relativamente 
aos criadores das áreas específicas, estes voltam a 
assumir a autoria da criação, embora os processos 
de criação se mantenham coletivos, nos quais 
estão presentes, todos os participantes (Abreu, 
2004; Erwen, 2001).
Os processos colaborativos, a partir da 
implementação da ação, são marcados por 
momentos distintos, nos quais a colaboração 
entre os intervenientes é realizada segundo 
diferentes pressupostos. No projeto concreto que 
aqui se apresenta, são definidos cinco momentos 
processuais que balizam diferentes níveis de 
colaboração entre os intervenientes da ação: (a) 
num primeiro momento todos os intervenientes 
são convocados para a sugestão de ideias, 
levantamento de temas, definição de conceitos, 
princípios, objetivos e regras de funcionamento 
do grupo. Este momento é ser concretizado 
através do método ‘brainstorming’ ou ‘tempestade 
de ideias’, e é definido como um momento de 
exploração criativa, no qual não são colocados 
limites ou fronteiras para as ideias que possam 

surgir, estando estas livres de julgamentos “um 
campo aberto para interferir e trazer sugestões” 
(Rinaldi, 2006:135); (b) num segundo momento, 
a partir das sugestões livres, concretizadas 
inicialmente, são definidos: conceitos, temáticas, 
princípios do projeto, segundo processos de 
negociação coletiva deixando de ter um carater 
individual e assumindo um carater coletivo; (c) 
posteriormente, num terceiro momento, segue-se 
a prossecução da pesquisa coletiva. Esta pesquisa 
pode e deve realizar-se através de diferentes 
formas e fontes (improvisações, observação direta 
e indireta, visualização de obras artísticas, recolha 
de informação atualizada, entrevistas, recolha de 
literatura, etc.), desenvolvendo o conhecimento 
documental e artístico de todos os intervenientes, 
assim como o pensamento crítico através da 
perceção de diferentes perspetivas. Neste 
momento, todo o material explorado é tornado 
comum, cabendo então à dramaturgia propor 
um guião estrutural assente em propostas de 
cenas. Surge, assim, o primeiro guião que contém 
conceitos, improvisações e esboços referentes a 
cenários, luz, sonoplastia, estruturas de cenas e 
personagens, sendo este, objeto de reavaliação 
perante todo o grupo e mais uma vez sujeito a 
modificações; (d) num quarto momento, cabe 
aos criadores das áreas artísticas específicas 
intervenientes no projeto, “processar, organizar e 
finalizar o material” (Idem), confirmando assim a 
autoria sobre esse material. Deste modo, a autoria 
não é da responsabilidade de um único autor, uma 
vez que surge do material criado coletivamente 
durante o processo; no entanto, a assinatura final 
das diferentes áreas de criação cabe ao artista da 
área.
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O processo de criação teatral transforma-se num 
processo de criação colaborativa, no qual todos os 
participantes, membros da comunidade e artistas, 
contribuem com o seu conhecimento e experiência, 
para a criação teatral.

5. Processos colaborativos de criação teatral: 
Cena teatral, enquanto conceção de ideia e 
materialização em cena
A cena teatral é definida na conceção metodológica 
dos processos de criação colaborativa, como 
um dos princípios orientadores (Abreu, 2004; 
Oddey, 1996). Simultaneamente neste projeto e 
na conceptualização aqui definida, a cena teatral 
apresenta-se enquanto laboratório criativo, no 
qual se exploram, validam e viabilizam ideias e 
conceitos.
Deste modo, na concretização deste projeto a cena 
assume-se enquanto unidade concreta, sendo o 
fim a alcançar que ganha supremacia sobre a ideia. 
Por sua vez, a ideia, se não encontrar objetivismo 
comunicável perante a cena teatral, não passa de 
uma conceção imprecisa de uma visão subjetiva, 
que não expressa o seu conteúdo, alcançando o 
seu apogeu na discussão intelectual, sem cumprir 
a premissa dialética face ao público. Segundo 
esta perspetiva, todo o material idealizado 
deve ser testado em cena. Desta forma, a cena 
não é uma unidade acabada de ações escritas 
dramaturgicamente; ao invés, é a disposição de 
ações propostas pelos participantes que terá 
que ser verificada e, posteriormente, validada 
ou refutada nos ensaios. No entanto, para a 
refutação de uma ideia é necessário propor uma 
nova, impondo ao nível do processo a avaliação 
sistemática, assente em critérios objetivos, 

enquanto instrumento de regulação. Também na 
cena teatral, enquanto laboratório de criação e 
exploração, as diferentes áreas artísticas voltam 
a assumir funções relevantes, segundo relações 
dialéticas horizontais. 
Todos os intervenientes do grupo têm voz ativa 
na construção dramatúrgica, pelo que, a narrativa 
dramática é criada de forma colaborativa através 
da cena teatral. Contudo, ressurge a função 
de dramaturgo que acompanha o processo 
recebendo influências de todos os intervenientes. 
A dramaturgia surgirá, desta forma, do material 
concebido na cena teatral que, embora possa 
vir a ter uma assinatura individual, não deixa de 
ser um produto coletivo. O dramaturgo assume-
se enquanto criador direto, participante que age 
de forma colaborativa, acompanhando todo o 
processo de criação teatral que se desenvolve nos 
ensaios. 
Quer nos processos colaborativos em geral, quer 
na conceptualização aqui apresentada, referente 
a um projeto específico, as diferentes linguagens 
e funções teatrais assumem, de novo, uma 
individualidade.7 O ator, o cenógrafo, o sonoplasta, 
o designer de luz, reivindicam igualmente o 
domínio de criação, não estando mais submissos 
às orientações do texto e/ou do encenador.
A função do encenador volta também a assumir-se 
com relevância igual às restantes áreas artísticas. 
Cabe-lhe organizar o material criativo enquanto 
unidade, sempre segundo conceitos, objetivos e 
princípios definidos pelo grupo. 
O guião do espetáculo torna-se um elemento 
organizador fundamental no processo de criação 
colaborativa e é encarado, até ao fim do processo, 
como uma proposta passível de ser transformada 

7 “A individualidade é o verdadeiro oposto do ser pela metade” (Grotowski, 1992:217).
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através da experimentação em cena; só aqui 
encontra o poder de se metamorfosear. Assim, 
a cena teatral assume-se como um espaço 
de experimentação e criação com perspetivas 
múltiplas, inerentes à realidade do grupo, às 
preocupações e/ou ambições que preconiza como 
coletivas, definindo uma identidade do grupo, 
restituindo ao teatro, uma vez mais, a sua função 
social de transformação da realidade.

6. Avaliação, a crítica e a negociação, enquanto 
reguladores do processo 
As práticas teatrais comunitárias assim como 
os processos de criação colaborativa exigem 
uma reflexão sistemática, a partir de uma 
práxis aprofundada, para que se possam tornar, 
simultaneamente, um objeto de estudo e análise: 
“monitorizando a forma como os recursos, 
estratégias e atividades estão a decorrer, de 
modo a verificar se é necessário introduzir 
modificações ao planeamento, e de resultados, 
determinando se os objetivos foram atingidos e se 
as mudanças podem ser atribuídas à intervenção”. 
(Menezes, 2007:71). Deste modo a avaliação 
sistemática configura-se como promotora de novas 
práticas emergentes das necessidades da ação, 
fundamentadas em processos metodológicos 
eficazes e estruturados e desenvolvendo, 
simultaneamente, o conhecimento epistemológico. 
Surge, então, a relação paradoxal inerente 
aos processos de criação colaborativos: como 
preservar a individualidade criativa, específica 
de cada domínio de criação e, paralelamente, 
criar um todo permeável a uma moção coletiva? A 
resposta que tem sido fornecida pelos processos 
de criação colaborativa assenta no pressuposto 

que não podem existir essas fronteiras; no limite, 
todos os artistas intervenientes podem interferir 
em qualquer um dos domínios, num campo de 
interferência ilimitado (Abreu, 2004). Este é, sem 
dúvida, o maior foco de tensão em todo o processo 
e, embora a interferência ilimitada seja a resposta 
consensualmente fornecida pelas conceções 
atuais, divergimos da mesma. Relativamente a 
questões de dinâmica e funcionamento todo o 
grupo terá que encontrar um consenso; no que 
concerne a questões artísticas específicas a 
interferência não pode ser ilimitada, como era 
nos processos coletivos surgidos na década de 
sessenta. Como já referido, num primeiro momento 
de experimentação, todos os intervenientes têm 
liberdade de propor e sugerir. 
Posteriormente, cabe ao artista organizar, 
processar o material recolhido, e devolver esse 
material à cena teatral para ser testado. Aqui pode 
ser validado ou refutado, o que eventualmente 
pode fazer com que o criador tenha que, de novo, 
organizar e processar o material artístico de 
uma forma diferente. No entanto, consideramos 
como fundamental, avaliações sistemáticas 
que conduzam a reflexões e questionamentos, 
que por sua vez desenvolvam o sentido crítico 
dos intervenientes, terminando este processo 
na negociação, segundo critérios e princípios 
orientadores previamente definidos, face ao 
material organizado e processado pelos criadores. 
A negociação não se afirma enquanto interferência 
ilimitada, no entanto, esta avaliação assenta em 
critérios objetivos e construtivos promovendo, 
assim, a entreajuda no grupo e a reflexão 
coletiva. Segundo esta perspetiva, a interferência, 
através de momentos constantes de avaliação, 
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transforma-se em crítica que posteriormente é 
sujeita a processos de negociação, nos quais os 
criadores intervenientes refletem, questionam, 
problematizam, articulando os seus conhecimentos 
específicos com a unidade que o grupo pretende 
alcançar. Esta negociação não pode ser baseada 
no subjetivismo idealista, subjacente a avaliações 
estéticas. Tem que ser concretizada segundo uma 
crítica objetiva, fundamentada em opções criativas 
que vão ao encontro dos princípios do projeto, 
previamente definidos como norteadores. Importa, 
no entanto, ressalvar que o direito à crítica, 
fundamental no processo colaborativo, é apenas 
exercido pelos criadores diretamente envolvidos no 
processo evitando, assim, avaliações de elementos 
externos que desconhecem, tanto os princípios, 
como conceitos ou objetivos que estão a avaliar. No 
entanto, as críticas de olhares externos assumem 
relevante importância quando o processo se 
encontra numa fase final, na qual os criadores já se 
encontram seguros das suas opções e do caminho 
que desejam alcançar. 
Segundo esta perspetiva a avaliação, a crítica e a 
negociação tornam-se elementos fundamentais do 
processo de criação.

7. Processos colaborativos de criação teatral: 
Espetáculo, enquanto produto artístico que se 
estabelece perante uma relação dialética com o 
público
Outro princípio norteador dos processos 
colaborativos, com o qual este projeto se coaduna, 
fundamenta-se no conceito de espetáculo 
enquanto “arte efêmera que se estabelece na 
relação com o público” (Abreu, 2004:1). A partir 
do momento em que este princípio se torna 

orientador, questões subjetivas referentes ao 
processo de criação podem encontrar uma base 
referencial de maior objetividade, considerando 
o público como parte integrante do espetáculo, 
segundo a relação dialética entre ambos. 
Este princípio foi preconizado por Brecht com 
o Teatro Épico, foi desenvolvido por Artaud 
segundo o Teatro da Crueldade, por Grotowski 
no método que desenvolveu e constitui-se como 
princípio do Teatro do Oprimido e do Teatro 
Comunitário. A Poética Épica de Brecht propõe 
a consciencialização do espectador através da 
ação teatral, o público deixa de ser encarado 
como um de conjunto de sujeitos passivamente 
iludidos passando a constituir uma “assembleia 
de pessoas interessadas” (Brecht, 1957:79). Artaud 
propõe a consciencialização do espectador através 
da criação de espetáculos totais impregnados de 
terror e crueldade, “com a intenção de atacar, por 
todos os lados, a sensibilidade do espectador” 
(Artaud, 1996:85). Grotowski desenvolve um método 
que visa investigar as relações estabelecidas entre 
palco e plateia definindo o teatro como “o que 
ocorre entre o ator e o espectador” (Grotowski, 
1992:28). O Método do Oprimido para além da 
consciencialização dos espectadores propõe a 
própria ação. Dá-se, assim, a transformação do 
espectador, convencionalmente passivo, em ator, 
sujeito ativo, com poder de transformação da ação 
teatral, segundo a premissa que “todos os seres 
humanos são atores, porque agem, e espectadores, 
porque observam. Somos todos espect-atores” 
(Boal, 2006:ix). O Teatro Comunitário propõe que a 
aproximação e a consciencialização do espectador 
sejam realizadas através da procura de temas 
e referências contemporâneas, significativas, 
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de modo que o espetáculo seja um reflexo 
da identidade do grupo, tornando-se refletor 
das necessidades, desejos e preocupações da 
sociedade, democratizando assim a arte teatral. 
Segundo os paradigmas apresentados neste projeto 
em concreto, a aproximação e a consciencialização 
do espectador são realizadas através da dialética 
estabelecida face ao espetáculo. Esta dialética 
é promovida através de temas e referências 
contemporâneas e significativos para o público, 
uma vez que surgem das preocupações, 
necessidades, ambições e sonhos que o 
grupo definiu como coletivos. O espetáculo é 
assumido como um produto artístico resultante 
de um processo desenvolvido, que expressa as 
necessidades e vontades do grupo, tornando-se um 
reflexo artístico da sua identidade.

Considerações finais
Os processos colaborativos representam um tipo 
de processo de criação, entre inúmeros outros 
igualmente válidos, com eficácia comprovada 
face aos seus objetivos, ao longo da história 
do teatro ocidental. Não será um processo de 
criação, nem tão pouco um processo colaborativo, 
que garante a qualidade do trabalho teatral. A 
validade dos processos de criação tem que estar 
diretamente relacionada com os princípios e 
finalidades que deseja alcançar. Deste modo, o 
processo colaborativo aqui sistematizado segundo 
pressupostos conceptuais, metodológicos e 
processuais por nós definidos, apresenta-se 
enquanto resposta face a um projeto de Teatro 
Comunitário específico de caracter indutivo e 
exploratório. A importância conferida neste projeto 
ao processo colaborativo preconiza-o como o mais 

eficiente perante um trabalho que vise: a criação 
de textos como narrativas identitárias do grupo 
segundo os seus interesses; relações dialéticas 
horizontais entre os seus criadores e áreas de 
criação; relações dialéticas entre o espetáculo e o 
público; e democratização da arte teatral.
A ideologia que sustenta o processo colaborativo, 
no âmbito deste projeto de Teatro Comunitário, 
parte da convicção que a cultura é o capital 
fundamental que os povos possuem; deste 
modo, não deve ser delegada a terceiros nem 
dirigida apenas a sectores culturais específicos da 
sociedade. O teatro não deve abdicar dos saberes 
que cada sujeito traz consigo; é a partir desse 
capital cultural, que os saberes são explorados 
e potenciados de forma criativa. Assim sendo, 
este processo teatral contemporâneo afirma-se 
contracorrente face aos circuitos da indústria 
cultural convencional, criando as suas próprias 
narrativas, criando os seus circuitos alternativos, 
emergentes da organização e necessidades que o 
grupo estabelece como essenciais. Neste contexto, 
o teatro para além da sua função artística e social, 
passa a desempenhar uma função política, na 
qual os intervenientes assumem posicionamentos 
face à sua realidade, bem como cultural, onde os 
indivíduos têm como objetivo a procura do seu 
lugar de pertença dentro do grupo e da sociedade.
Por fim acresce salientar que este projeto, embora 
tenha delineado uma definição concetual e 
metodológica referente ao processo colaborativo 
com o qual se desenvolve, uma vez que se encontra 
em fase de concretização, este modelo ainda 
se depara e deparará com algumas limitações, 
quer processuais, quer metodológicas. Prevê-se, 
deste modo, que com o concretizar do processo, 
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com o surgimento de novas estratégias face 
às dificuldades encontradas, este se venha a 
metamorfosear, a desenvolver, adaptando-se assim 
à sua realidade concreta.

Referências Bibliográficas:
ABREU, Luis Alberto. “Processo Colaborativo: Relato e 
Reflexões sobre uma Experiência de Criação”, Cadernos 
ELT, Revista de relatos, reflexões e teoria teatral, da 
Escola Livre de Teatro de Santo André, no. 2, p. 1-7, 2004.
ADEN, Joëlle. “Project Anrat – IDEA Europe. Na 
intercultural meeting through applied theatre”. Berlim: 
Schibri-Verlag, 2010.
AFONSO, Maria Lúcia Miranda. Oficinas em dinâmica 
de grupo: Um método de intervenção psicossocial. São 
Paulo: Casa do Psicólogo, 2006. 
AFONSO, Maria Lúcia Miranda; Silva, Marcos Vieira; Abade, 
Flávia Lemos. “O Processo Grupal e a Educação de Jovens 
e Adultos”. Psicologia em Estudo, 14(4), p. 710, 2009. 
ALMEIDA, Leandro; Freire, Teresa. Metodologia da 
Investigação em Psicologia e Educação. Braga: 
Psiquilíbrios Edições, 2000. 
ANDRADE, Cláudia. Coro: Corpo Coletivo e Espaço Poético. 
Interseções entre o Teatro Grego Antigo e o Teatro 
Comunitário. Coimbra: Imprensa da Universidade de 
Coimbra, 2013.
ARTAUD, Antonin. O teatro e o seu duplo. Lisboa: Fenda 
Edições, Lda, 1996.
BAPTISTA, Maria Manuel. “Estudos culturais: o quê e 
o como da investigação. Carnets, Cultures littéraires: 
nouvelles performances et développement”, nº spécial, 
automne / hiver 2009, p. 458. Disponível em: http://
carnets.web.ua.pt/ ISSN 1646-7698 [acedido a 29 de maio 
2014].
BENTO, Avelino. “Dramaturgias emergentes: (re) 
construção da função social do Teatro”, Portalegre: IPP 
- C3i - Comunicações em Conferências e Congressos 
Nacionais, p.1-9, 2010. 
BERNARDI, C. Il teatro sociale, l’artetradisagio e cura. 
Roma: Edições Carocci, 2004.



Persona #3 56

Disponível em: http://www.ceart.udesc.br/revista_
dapesquisa/volume2/numero2/cenicas/Marcia%20
Pompeo.pdf 
ODDEY, Alison (1996). DevisingTheatre a 
practicalandtheoreticalhandbook. New York: Routledge.
ORNELAS, José. Psicologia Comunitária. Lisboa: Fim de 
Século, 2008.
RINALDI, Miriam. “O Ator do Teatro da Vertigem”, Sala 
Preta. São Paulo: Universidade de São Paulo, vol.6, p.135-
138, 2006.
ROCHA, Tatiana Gomes e Kastrup, Virginia. “A partilha do 
sensível na comunidade: intersecções entre psicologia e 
teatro”, Estudos de Psicologia. Natal, 13/2, p.97-105, 2008. 
TAYLOR, P. Applied Theatre: Creating Transformative 
Encounters in the Community. Portsmouth. NH: 
Heinemann, 2003.
TELLES, Narciso “Teatro Comunitário: Ensino de Teatro 
e Cidadania”, Urdimento. Revista de Estudos Teatrais na 
América Latina. Florianópolis. No.5, p.71, 2003.

Páginas Web:
Centro de Teatro do Oprimido do Rio de Janeiro. Acedido 
a 06 de maio 2015. Disponível em: http://ctorio.org.br/
novosite/arvore-do-to/teatro-do-oprimido/ 

Pele-Espaço de Contacto Social e Cultural. Acedido a 06 
de maio 2015. Disponível em: http://www.apele.org/

The International Theatre of the Oppressed Organisation. 
Acedido a 06 de maio 2015. Disponível em: http://www.
theatreoftheoppressed.org/en/index.php?useFlash=0

BRECHT, Bertolt. Estudos sobre o teatro. Lisboa: 
Portugália, 1957.
BOAL, Augusto. Jogos para atores e não atores. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2006.
CADETE, Maria do Rosário. “Modelo de Intervenção Teatral 
para a Transformação Pessoal e Social”. Universidad de 
Granada. Revista de Teatro nº26, p. 214, 2013.
COUTINHO et al. “Investigação-Ação: Metodologias 
Preferencial nas práticas educativas”. Psicologia, 
Educação e Cultura, vol. XIII, nº2, p. 364, 2009.
DELEUZE, G. & Pelbart, C. Diálogos. São Paulo: Escuta, 
1998.
ELLIOTT, John. “Educational Research as a Form of 
Democratic Rationality”. Journal of Philosophy of 
Education, Vol. 40, No. 2: p. 169-185, 2006.
ERVEN, Eugene Van. Community Theatre. Global 
perpectives. London and New York: Routledge, 2001.
GROTOWSKI, Jerzy. Em busca de um teatro pobre. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 1992.
HALL, Stuart. Da Diaspora – Identidades e Mediações 
Culturais. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2003.
KUPPERS, Petra. Community Performance. An introduction. 
New York: Routledge, 2007. 
LATORRE, Antonio. La investigación accion. Conocer y 
cambiar la práctica educativa. Barcelona: Graó, 2003.
LEWIN, K. “Action research and minority problems”. 
Journal of Social Issues, n. 2: p.34-66, 1946.
MÁXIMO-ESTEVES, Lídia. Visão Panorâmica da 
Investigação-Ação. Porto: Porto Editora, 2008.
MENESES, Isabel. Intervenção comunitária: Uma 
perspectiva psicológica. Porto: Livpsic / Legis Editora, 
2007.
NOGUEIRA, Marcia Pompeo. “Tentando definir o Teatro 
na Comunidade”. CEART/UDESC Projeto de Pesquisa 
Banco de Dados em Teatro para o Desenvolvimento de 
Comunidades, 2007. Acedido a 16 de maio 2015. 



Persona #3 57

do CECS Uminho; pós-doutoranda na 
Universidade de Aveiro com a bolsa FCT 
SFRH/BPD/78195/2011; Vice-Presidente da 
Irenne - Associação de Investigação, 
Prevenção e Combate à Violência e 
Exclusão.
Email:larissalatif@gmail.com
CV Online: http://lattes.cnpq.
br/3313460196086035

BIO MARIA MANUEL ROCHA TEIXEIRA BAPTISTA
Professora Auxiliar com Agregação da 
Universidade de Aveiro, Portugal e 
Diretora, na Universidade de Aveiro, do 
Programa Doutoral em Estudos Culturais 
das Universidades de Aveiro e do Minho 
(UA/UM). Em 2013, realizou as suas 
Provas de Agregação na UM, na área 
de especialização de Hermenêuticas 
Culturais. Doutorou-se em Cultura 
pela UA, em 2002, com especialização 
em Filosofia da Cultura. Mestre em 
Psicologia da Educação pela Faculdade 
de Psicologia e Ciências da Educação 
da Universidade de Coimbra (1996). 
Cofundadora e Presidente da Irenne – 
Associação de Investigação, Prevenção 
e Combate à Violência e Exclusão. 
É coeditora da Revista Lusófona de 
Estudos Culturais UA/UM.
CV Online: http://mariamanuelbaptista.
com/publicacoes.htm

BIO MARTA HENRIQUES LEITÃO DOS SANTOS 
FARINHA
Doutoranda em Estudos Culturais, 
Universidade de Aveiro/Universidade 
do Minho; Pós-Graduada em Estudos 
Culturais, Universidade de Aveiro/
Universidade do Minho (2014); Pós-
Graduada em Teatro: Uma Ferramenta 
na Intervenção em contextos Socio-
Educativos, pela Faculdade de 
Psicologia e Ciências da Educação 
do Porto (2009), Licenciada em 
Estudos Teatrais – Interpretação 
pela Escola Superior de Música e 
Artes do Espectáculo do Porto (2003); 
Investigadora do CECS da Universidade 
do Minho e do CLLC Universidade de 
Aveiro e da IRENNE - Associação de 
Investigação, Prevenção e Combate à 
Violência e Exclusão.
Email:martaleitao@yahoo.com
CV Online: http://cargocollective.com/
martaleitao

BIO LARISSA LATIF
Doutorada em Artes Cênicas pela 
Universidade Federal da Bahia 
(2005), Mestre em Planejamento do 
Desenvolvimento pela Universidade 
Federal do Pará (1998) e licenciada em 
Comunicação Social pela Universidade 
Federal do Pará (1994). Atua nas 
áreas dos Estudos Culturais, Estudos 
de Gênero, Artes do Espetáculo, 
Comunicação Social, Festas e Rituais 
na contemporaneidade. Investigadora 


