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NOTA  
INTRODUTÓRIA
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PREVENÇÃO DOS COMPORTAMENTOS
ADITIVOS E NAS DEPENDÊNCIAS

TERRITÓRIO DE OVAR

Uma das metodologias aplicada na ação Treino de competências para

crianças, adolescentes e jovens é o Teatro Fórum adaptado à temática dos

CAD como meio de desenvolvimento de competências pessoais e sociais, de

participação ativa, de promoção da consciência cívica e, consequentemente,

de desenvolvimento social e comunitário. Esta metodologia apresenta como

característica elementar o estabelecimento de uma comunicação direta,

ativa e participada entre espetadores e atores, transformando-os em espet-

atores, sendo por isso uma metodologia que promove o envolvimento afetivo

dos adolescentes e jovens, condição crucial para uma reflexão sobre

comportamentos e atitudes de risco.

 

“Para Outro Lado” é uma encenação que retrata a história de um jovem de 16

anos que, devido a um amor não correspondido e à influência dos amigos,

acaba por consumir álcool e cannabis numa festa. Ao longo da encenação são

também abordados outros temas tais como bullying, cyberbullying, conceito

de família, as amizades / inimizades, tomada de decisão, comportamento em

sala de aulas, a família, entre outros. No fim da encenação é criado um

debate-fórum com o público, sendo este convidado a envolver-se ativamente

na co-construção da encenação, o que estimula e prepara o espet-ator para

agir na vida real.

Esta metodologia teve a preciosa colaboração/orientação da Atriz Susana

Madeira que dinamizou a oficina e, ao mesmo tempo tem o papel de

"Curinga" na peça.



 
"O Teatro-fórum insere-se nas técnicas da Metodologia do Teatro do
Oprimido desenvolvidas por Augusto Boal e seus colaboradores, de forma a
promover a participação activa nas questões sociais e políticas que afectam a
população a nível geral e individual. Esta técnica pretende activar a
consciência social dos indivíduos, confrontando-os com histórias reais e
disponibilizando meios que permitam ensaiar soluções possíveis para
diferentes questões. Aquando da apresentação de um Teatro-fórum,
promove-se uma discussão com a plateia, fomentando a participação do
público na alteração da história. Este processo é acompanhado por um
facilitador (curinga), que promove o diálogo entre actores e público,
catalizando a participação activa do mesmo, originado uma dramaturgia em
simultâneo e possibilitando ao público um outro papel – ser espectactor. 
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Ou seja, durante o debate, o público é convidado a trocar de papel com os actores de forma a melhor
apresentar as suas propostas e verificar a validade das soluções imaginadas. Esta técnica é utilizada em
mais de setenta países em todo o mundo e permite trabalhar uma infinidade de temas, adequando o
teatro às necessidades sociais de intervenção, facultando ao público um espaço vivencial, promovendo
vários pontos de vista sobre a mesma questão, podendo este adquirir ferramentas que valorizam o
indivíduo e o relacionamento interpessoal.

Surpreendo-me sempre de cada vez que começo a trabalhar com um grupo, aprendo muito mais do que
aquilo que levo. E este grupo não foi exceção, muito pelo contrário. A experiência com o Grupo Abispa-te
do Centro Comunitário de Esmoriz foi e espero que continue a ser, muito positiva e gratificante. Neste
caso específico, a natureza do grupo é composta por elementos do Centro Comunitário de Esmoriz e por
pessoas da comunidade. Existindo a mais valia de ser um conjunto heterogêneo, com diferentes idades,
histórias, percursos e objetivos, enriquecemos o processo de criação, pois tanto somos brindados pela
visão real de uma mãe, de um pai, avó, filha, neta, colega de trabalho, psicólogo, assistente social… dentro
do tema que quisemos trabalhar – as dependências e os comportamentos aditivos nos jovens.

Mas indubitavelmente, sempre senti objetivos em comum, e para mim, os mais importantes: o da criação,
o de crescermos em conjunto e o da participação na comunidade através da arte, neste caso o Teatro.
No seu curriculum, este grupo já conta com 9 apresentações, entre escolas e juntas de freguesia de
Esmoriz, Cortegaça, Ovar, Arcozelo. Que venham mais apresentações! Já contactou com 600 jovens. Que
venham mais contactos e aprendizagens!

De coração, obrigada Ana Coelho, Ana Pais, António, Fátima, Graça, Germano, Isabel,
José, Luna, Natasha, Olívia, Pedro.
Assinado: uma fã."

Susana Madeira, da nossa parte, estaremos
para sempre gratos pela tua colaboração!

OBRIGADO! 
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Os Atores que dão vida às personagens - Relatos da experiência vivida

"Foi uma excelente experiência,
aprendi ao longo do processo que

não há só um ponto de vista...existe
sempre um outro lado...e que o

público recebe a nossa atuação de mil
maneiras diferentes... Adorei!"
Ana Pais - "Rúben"

"Uma experiência e pêras! Quase
que descobri uma versão artista! 
Uma excelente técnica e estratégia

de chegar ao público,
principalmente aos mais jovens

não tornando os temas
aborrecidos."

Ana Coelho - "Jéssica"

"Teatro Forum é sinónimo de partilha,
uma forma de trabalhar questões

difíceis, fraturantes e acima de tudo a
possibilidade de encontrar respostas e
de nos colocarmos no lugar do outro.

Deixa saudades!"
Pedro Sá - "DJ Joca"

"Uma experiência  Inesquecível de
aprendizagem em todos os

aspetos." .
Fátima - "Prof. Melanie"

"Com uma entrada inesperada e de
substituição, estava longe de imaginar o
que iria ser uma experiência fantástica.
Descobri, em mim, uma faceta rebelde.
O sucesso do teatro e a forma como o

fenómeno das dependências nos jovens
passou para o público foi único. Melhor
não podia ser. Relembro, com saudades,

todos os momentos. Grato ao elenco
maravilhoso e ao staff CCE."
José Carlos - "Zé"

"Estamos todos de parabéns pelo
envolvimento, dinamismo, entrega e

aprendizagem mútua."
António - "Mário"

"Uma experiência incrível, paixão,
espero que em breve haja teatro!"

Luna - "Bianca"

"Descoberta de competências e
enriquecimento pessoal e

profissional, através da partilha de
experiências."

Olívia - "Simone"

"Sem dúvida, uma experiência muito
gratificante que, ao mesmo tempo

nos enriquece, também nos faz
pensar em nós próprios e nos

nossos."
Germano - "João"

"Para mim o Teatro-Fórum foi uma
experiência  para a vida. Passamos
muitos ensinamentos e ao mesmo

tempo aprendemos. "
Isabel - "Ana"

Natasha - "Alex"
"Um sentimento de alegria."

"A experiência do Teatro-Fórum deu-
me oportunidade de reviver um

sonho adormecido - fazer teatro.
Este foi um projeto fantástico desde

o ambiente criativo e divertido, à
partilha de saberes e de bons

momentos, aos colegas "atores"
fantásticos e, sem dúvida, aos

espetadores. Toda a experiência fez
com que fosse "Para outro lado"..."

Graça - "Fred"



O "ABISPA-TE"  DESAFIA!

Crucigrama do Teatro-Fórum

facebook/abispate
instagram/abispate

256 752 301 / 910 341 537PROJETO "ABISPA-TE"
Prevenção dos Comportamentos Aditivos e nas Dependências abispate.cce@gmail.com

ccesmoriz.pt/abispa-te

SEGUE O
"ABISPA-TE"

NAS REDES
SOCIAIS!  

VERTICAIS

HORIZONTAIS
2 - Que ou quem assiste a um espetáculo;
observador; testemunha.
4 - Conjunto de acontecimentos que constituem a
ação de uma narrativa; trama; intriga.
6 - Local onde se realizam debates públicos;
tribuna.
7 - Troca de opiniões sobre determinado assunto;
discussão.
8 - Mudança; substituição; permuta. No teatro-
fórum acontecem de forma a ter diferentes
perspetivas.
10 - Divisão de um ato; passagem de uma peça.
14 - Execução preparatória, total ou parcial de peça
teatral, antes da sua apresentação ao público.
15 - Aquilo que acontece; acontecimento;
ocorrência.

1 - Lugar onde se desempenha a ação (ou parte
dela) de uma peça teatral ou narrativa.
3 - Pessoa que interpreta um papel, encarnando
uma personagem.
5 - Desempenho de atores; interpretação; atuação.
9 - Mediador entre a cena-fórum e o público.
11 - Arte de representar.
12 - Assuntos de que se tratam ou que se quer
desenvolver.
13 - Onde os atores representam, geralmente uma
plataforma ou um estrado.


