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Resumo Neste artigo apresentam-se algumas pistas de análise para o estudo das
trajectórias individuais da carreira dos artistas e dos destinos colectivos da
actividade profissional nos grupos, companhias e projectos de teatro. O objectivo é
fazer uma leitura preliminar das características do mundo do teatro em Portugal,
focando dois aspectos centrais: por um lado, os artistas, profissionais em rede,
aprendem a gerir a diversidade de experiências e as incertezas de uma profissão
sem rede; por outro, os grupos de teatro, preferencialmente de pequenas
dimensões, funcionam como “placas giratórias” e “viveiros de artistas” em regime
de polivalência profissional.

Palavras-chave Carreira, rede, mercado.

Para uma investigação sobre o teatro

Este ar ti go sur ge no âm bi to de uma in ves ti ga ção so bre o te a tro em Por tu gal: os ar -
tis tas e a sua ac ti vi da de pro fis si o nal nos gru pos de te a tro. O ar ti go foi con ce bi do
du ran te uma fase par ti cu lar da pes qui sa — es ta dia nos gru pos, re a li za ção do in -
qué ri to e re co lha das en tre vis tas — e ar ti cu la pis tas de aná li se do qua dro teó ri co e
da pes qui sa no ter re no.1

Nes te sen ti do, o tra ba lho no in te ri or dos gru pos de te a tro e a ne ces si da de de
com pre en der as tra jec tó ri as de pro fis si o na li za ção dos ar tis tas fo men ta ram a re a li -
za ção de um pa i nel de en tre vis tas, com con tor nos te má ti cos e bi o grá fi cos.

Além dis so, a in ten ção de re a li zar uma car to gra fia dos gru pos, com pa nhi as e
pro jec tos de te a tro pro fis si o na is tor nou pre men te a uti li za ção de ou tro su por te me -
to do ló gi co, o in qué ri to. Tal como foi cons tru í do, o in qué ri to teve em con ta a ca rac -
te ri za ção dos gru pos de te a tro, a ges tão dos seus mem bros e equi pas, a sua ac ti vi -
da de ar tís ti ca e o seu fun ci o na men to in ter no.

Admi nis tra do pes so al men te pela in ves ti ga do ra, este in qué ri to foi re a li za do
jun to dos gru pos de te a tro, re co nhe ci dos pe las ins ti tu i ções cul tu ra is, emer gen tes
du ran te a per ma nên cia da in ves ti ga dora no ter re no e su ge ri dos pe las ou tras es tru -
tu ras te a tra is in qui ri das, sob o efe i to bola de neve.
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Concentração espacial da actividade teatral

As ci da des re ú nem a ma i or par te das ins ti tu i ções de for ma ção, pro du ção, di fu são
das ar tes, as ac ti vi da des de con cep ção e de re a li za ção dos pro du tos cul tu ra is, a ad -
mi nis tra ção cul tu ral do es ta do, os crí ti cos, os jor na lis tas, os me di a do res dos mer ca -
dos ar tís ti cos e, fi nal men te, os pú bli cos.

Fon tes im por tan tes de ser vi ços e sa be res, as ci da des atra em os ar tis tas e a
gran de ma i o ria dos pro fis si o na is do mun do do te a tro: os ac to res, os en ce na do res,
os au to res dra má ti cos, os ce nó gra fos, os fi gu ri nis tas, os mú si cos, os so no plas tas, os 
lu mi no téc ni cos, os téc ni cos de ví deo, en tre ou tros.

Esta con cen tra ção es pa ci al das pro fis sões ar tís ti cas e da ac ti vi da de te a tral, em 
par ti cu lar, im pli ca re la ções con cer ta das, de co o pe ra ção tá ci ta, cum pli ci da de, tro ca
e in ter de pen dên cia. A este ce ná rio as so ci am-se, por um lado, a con cor rên cia e as
“ali an ças” en tre os gru pos de te a tro e, por ou tro lado, a mul ti pli ci da de de re des de
re la ções e de so ci a bi li da de, pa péis pro fis si o na is e iti ne rá ri os de car re i ra dos
ar tis tas.

No caso do te a tro pro fis si o nal em Por tu gal, as ci da des de Lis boa e Por to são
exem plos de dois cen tros de gra vi da de do mer ca do de tra ba lho dos ar tis tas, dos
gru pos, com pa nhi as e pro jec tos de te a tro. A im plan ta ção dos ar tis tas e das em pre -
sas de pro du ção cul tu ral, a pre sen ça de inú me ros pro jec tos, a des mul ti pli ca ção de
fes ti va is e a ani ma ção cul tu ral são vec to res fun da men ta is da or ga ni za ção da vida
te a tral por tu gue sa nes tas ci da des.

Ape sar da po lí ti ca pú bli ca cul tu ral de des cen tra li za ção, o nú me ro de ar tis tas,
gru pos e pro jec tos de te a tro exis ten tes nas duas gran des ci da des por tu gue sas não
re gre diu. Os re sul ta dos pre li mi na res do tra ba lho em cur so apon tam para uma con -
cen tra ção dos gru pos, com pa nhi as e pro jec tos de te a tro nas zo nas ur ba nas, e para
uma su ces são de pe río dos de tra ba lho, al ter na dos com pe río dos de não tra ba lho no 
te a tro, para os ar tis tas e ou tros pro fis si o na is do te a tro.2

Um dos exem plos das pro fis sões in ter mi ten tes nas ar tes do es pec tá cu lo é o
ar tis ta-ac tor. O in qué ri to que se tem vin do a re a li zar evi den cia uma pre do mi nân cia 
dos con tra tos fe i tos ao pro jec to ou ao es pec tá cu lo, por pe río dos in fe ri o res ou igua is 
a seis me ses, para os ac to res con vi da dos pe los gru pos de te a tro.

Os ar tis tas-ac to res ge rem as sim as suas gra ti fi ca ções mo ne tá ri as e sim bó li cas
(o re co nhe ci men to, o su ces so), de mons tran do uma par ti cu lar re sis tên cia para com
a fal ta de opor tu ni da des e uma cer ta to le rân cia em re la ção às de si gual da des de ren -
di men tos, no seio de uma pro fis são ar ris ca da.

É nes te con tex to de in cer te za que os ar tis tas-ac to res e en ce na do res es pe ram a
sua opor tu ni da de e de sen vol vem uma di ver si da de de ac ti vi da des den tro e fora do
uni ver so ar tís ti co, ace i tan do em pre gos ca su a is, de cur ta du ra ção, uma vez que cor -
rem o ris co de ter um nú me ro re du zi do de com pro mis sos pro fis si o na is e uma par ti -
ci pa ção ir re gu lar nas ar tes do es pec tá cu lo.

Se rão es tes os pro ces sos de in ter mi tên cia e fle xi bi li da de nas ar tes, de que fala
Pi er re-Mi chel Men ger (1991, 1994, 1999) para o caso fran cês? Para uma aná li se do
caso por tu guês, le van tam-se afi nal al gu mas ques tões: como é que os ar tis tas
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con tac tam os gru pos de te a tro? Como é que os ar tis tas são “cap ta dos” pe los gru -
pos? Como é que os ar tis tas se or ga ni zam em gru pos e de que for ma fa lam des ses
gru pos e pro jec tos de te a tro? Fi nal men te, o que é que os ar tis tas pro cu ram nos gru -
pos de te a tro e vice-ver sa?

Este ar ti go não pre ten de apre sen tar res pos tas con clu si vas, as si na la-se ape nas 
que as his tó ri as da vida ar tís ti ca dos ac to res e dos en ce na do res são mar ca das pela
di ver si da de de ex pe riên ci as, pela des con ti nu i da de dos seus per cur sos, ao que se
acres cen ta o im por tan te efe i to ge ra ci o nal.

Nes te sen ti do, a con tex tu a li za ção da mul ti pli ci da de de car re i ras dos mem -
bros das equi pas ar tís ti cas de um gru po de te a tro é uma pis ta de aná li se a de sen vol -
ver. Erving Goff man, a exem plo de E. Hug hes e H. Bec ker, de fi niu car re i ra em dois
sen ti dos: “Por um lado, apli ca-se (este ter mo) a sig ni fi ca ções ín ti mas, que cada um
con ser va pre ci o sa e se cre ta men te, ima gem de si e sen ti men to da sua pró pria iden ti -
da de; por ou tro lado, re fe re-se à si tu a ção ofi ci al do in di ví duo, às suas re la ções de
di re i to, ao seu gé ne ro de vida, en tran do des ta for ma no qua dro das re la ções so ci a is. 
(…) O con ce i to de car re i ra ad mi te as sim um mo vi men to de vai e vem do pri va do ao 
pú bli co, do eu ao seu am bi en te so ci al (…)” (1994: 179).

Este qua dro teó ri co pro mo ve dois as pec tos fun da men ta is no do mí nio das
car re i ras ar tís ti cas: por um lado, a com po nen te das re a li za ções na vida pro fis si o nal
e, por ou tro lado, a com po nen te sub jec ti va, a par tir da qual o in di ví duo apre en de a
sua exis tên cia e a dos ou tros.

Por ago ra, de uma for ma re su mi da, é pos sí vel ar ti cu lar es tes con tri bu tos teó -
ri cos com a di men são em pí ri ca do mun do da arte te a tral, onde os pro fis si o na is das
equi pas ar tís ti cas pas sam por pe río dos de so ci a li za ção nos gru pos e com pa nhi as
de te a tro, pro cu ran do des mul ti pli car as suas ex pe riên ci as — ama do ras ou profis -
sionais, no te a tro, na te le vi são, no ci ne ma — e so li di fi car o seu iti ne rá rio ar tís ti co.

Para isso mu i to con tri bu em as es tru tu ras te a tra is que fun ci o nam como ni chos 
de es ta bi li da de, per mi tin do às “no vas” ge ra ções de ac to res, numa pri me i ra fase,
co nhe cer os mem bros que com põem a co mu ni da de te a tral, ter aces so às in for ma -
ções so bre os gru pos e os pro jec tos. Enfim, cons tru ir as ba ses de uma car re i ra ar tís -
ti ca e con so li dar o seu per cur so com vis ta à pro fis si o na li za ção.

Ao mes mo tem po, ve ri fi ca-se que os gru pos de te a tro, fun da dos na dé ca da de
70 e li de ra dos pe las “ve lhas” ge ra ções de ar tis tas, de i xam de su por tar as gran des
fa mí li as re si den tes. Não só as con di ções eco nó mi cas dos gru pos e das com pa nhi as
não per mi tem man ter equi pas mu i to gran des com ren di men tos es tá ve is, como
tam bém os ar tis tas têm ne ces si da de de in te grar e ex pe ri men tar vá ri os pro ces sos e
pro jec tos de cri a ção.

A par tir da ar ti cu la ção do tra ba lho no ter re no e dos es tu dos re a li za dos por
 Pierre-Michel Men ger (1991, 1994, 1999), a pro pó si to da fle xi bi li da de do tra ba lho, do
ris co nas ar tes do es pec tá cu lo e das ca rac te rís ti cas or ga ni za ci o na is da pro du ção ar -
tís ti ca, de i xam-se duas ques tões so bre a si tu a ção do te a tro em Por tu gal: será que o
em pre go in ter mi ten te dos ar tis tas apa re ce como a for ma mais eco nó mi ca para di mi -
nu ir os ele va dos cus tos dos gru pos com as suas equi pas ar tís ti cas re si den tes? Assim
sen do, será pos sí vel di zer que es tes gru pos dis põem, em per ma nên cia, de efec ti vos
ar tís ti cos, ca pa zes de ga ran tir a fle xi bi li da de e a ino va ção da pro du ção te a tral?
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A va ri e da de das prá ti cas dos ar tis tas e dos pro jec tos de te a tro, en tre ou tros
fac to res, con tri bui para a ori gi na li da de e para o sen ti do não ro ti ne i ro des tas pro fis -
sões, da mes ma ma ne i ra que pa re ce di fi cul tar a ta re fa do in ves ti ga dor. Afi nal,
como é que se pode des cor ti nar o que está sub ja cen te a to dos es tes pro ces sos? E
qual é o sen ti do des tas trans for ma ções no pa no ra ma ar tís ti co e te a tral por tu guês?

Os artistas: profissionais em rede ou profissionais sem rede?

Re cen se a men to dos gru pos de te a tro

A par tir do in qué ri to em cur so apre sen tam-se, de uma for ma sim pli fi ca da, os da -
dos ele men ta res de ca rac te ri za ção dos gru pos de te a tro em Por tu gal: o nome e a
data da fun da ção for mal de cada uma das es tru tu ras te a tra is.

De acor do com es tes da dos do re cen se a men to, e adop tan do o cri té rio an ti gui -
da de, dis tin guem-se três pó los de gru pos, com pa nhi as e pro jec tos de te a tro, em
Por tu gal:

Estruturas teatrais que nascem antes e durante os anos 70

Te a tro Expe ri men tal do Por to — TEP (Por to, 1952); Te a tro Expe ri men tal de Cas ca is
— TEC, (Cas ca is, 1965); Gru po 4 (Lis boa, 1967) deu ori gem ao Novo Gru po (Lis boa, 
1982); Co mu na (Lis boa, 1972); Cor nu có pia (Lis boa, 1973); O Ban do (Lis boa, 1974);
Bar ra ca (Lis boa, 1976); Cen tro Cul tu ral de Évo ra (1975) in te gra o te a tro da Ra i nha e
dá ori gem ao CENDREV (1990); Te a tro de Ani ma ção de Se tú bal (1975); Te a tro de
Cam po li de (Lis boa, 1971) que dá ori gem à Com pa nhia de Te a tro de Alma da (1975); 
Te a tro Infan til de Lis boa (1976); Os Pápa-Lé guas (Lis boa, 1976); Se i va Tru pe (Por to, 
1978); Com pa nhia de Te a tro de Bra ga (1980).

Estruturas teatrais que nascem nos anos 80

Te a tro em Mo vi men to (Bra gan ça, 1980); Tri go Lim po/ACERT (Ton de la, 1980);
ACAE (Lis boa, 1980); Te a tro do Se me a dor de Por ta le gre (1981); Te a tro Art’Imagem 
(Por to, 1981); GICC (Co vi lhã, 1981); Ma i zum (Lis boa, 1982); Te a tro Expe ri men tal
do Fun chal (Ma de i ra, 1984); Te a tro de Ma ri o ne tas de Lis boa (1985); Chão de Oli va
(Sin tra, 1986); Fi lan dor ra — Te a tro do Nor des te (Vila Real, 1987); A Lan ter na Má gi -
ca (Lis boa, 1988); Te a tro de Ma ri o ne tas do Por to (1988); Te a tro da Ga ra gem (Lis boa, 
1989).

Estruturas teatrais que nascem nos anos 90

Com pa nhia Te a tral do Chi a do (Lis boa, 1990); Te a tro Re gi o nal da Ser ra de Mon te -
mu ro (Cas tro Daire, 1990); Te a tro do Sé cu lo (Lis boa, 1990); Olho (Se tú bal, 1991);
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Lou co mo ti vo (Lis boa, 1991); Te a tro do No ro es te (Vi a na do Cas te lo, 1994); Acto —
Insti tu to de Arte Dra má ti ca (Estar re ja, 1992); O Gru po (Alma da, 1992); Arte Pú bli -
ca de Beja (1992); Esco la da No i te (Co im bra, 1992); Te a tro Me ri di o nal (Lis boa,
1992); Alta Per for man ce (Lis boa, 1992); Pogo Te a tro (Lis boa, 1993); Pim taí (Évo ra,
1993); Ta rum ba (Lis boa, 1993); Pro jec to Te a tral (Lis boa, 1994); Vi sões Úte is (Por to,
1994); As Boas Ra pa ri gas Vão para o Céu, as Más Vão para Todo o Lado (Por to,
1994); Te a tro Extre mo (Alma da, 1994); Ines té ti ca Te a tral (Lis boa, 1994); O Te a trão
(Co im bra, 1994); Te a tro ao Lar go (Vila Nova de Mil Fon tes, 1994); Te a tro Plás ti co
(Por to, 1995); Te a tro Só (Por to, 1995); Meta-Mor tem-Fase (Por to, 1995); Esco la de
Mu lhe res — Ofi ci na de Te a tro (Lis boa, 1995); Artis tas Uni dos (Lis boa, 1996); Fi li pe
Craw ford Pro du ções (Lis boa, 1996); Cha pi tô (Lis boa, 1996); Lua Che ia, Te a tro para
To dos (Lis boa, 1996); Três em Pipa (Ode mi ra, 1996); Te a tro do Mor ce go (Co im bra,
1996); Te a tro Bru to (Por to, 1996); Ensem ble (Por to, 1996); Sen sur round (Lis boa,
1997); Cão Sol te i ro (Lis boa, 1997); Len di as d’Encantar (Beja, 1997); APA — Acto res,
Pro du to res Asso ci a dos (Lis boa, 1998); Úte ro (Lis boa, 1999); Orques tra Dra má ti ca
O Bife (Lis boa, 1999); Bica Te a tro (Lis boa, 1999); Ca ma leão (Co im bra, 1999); Encer -
ra do para Obras (Co im bra, 1999); Kar nart (Lis boa, 2001); De po is da Uma, Te a tro?
(Lis boa, 2002)…

Se ria pos sí vel re gis tar ou tros da dos de ca rac te ri za ção dos gru pos de te a tro.
No en tan to, não se pre ten de, por ago ra, uma des cri ção exa us ti va des te uni ver so,
tra ta-se ape nas de uma apre sen ta ção de al guns gru pos, com pa nhi as e pro jec tos, so -
bre os qua is as sen tam os re sul ta dos pre li mi na res des ta in ves ti ga ção.

Con vém no tar que, na fun da ção dos gru pos de te a tro apre sen ta dos, es tão in -
te gra dos ou tros gru pos, ou tras com pa nhi as e pro jec tos. Alguns gru pos de ram ori -
gem a no vas es tru tu ras te a tra is, ou tros de sa pa re ce ram para sem pre. Fi nal men te,
exis tem ain da ou tras es tru tu ras de pro du ção te a tral que per ma ne cem até aos dias
de hoje, man ten do os seus mem bros fun da do res, mas in te gran do, ao lon go dos
seus ci clos de vida, ar tis tas com di fe ren tes his tó ri as e per cur sos pro fis si o na is.

Uma tipologia embrionária

A ti po lo gia apre sen ta da foi con ce bi da ten do em con ta o tra ba lho de sen vol vi do no
in te ri or dos gru pos de te a tro. Por essa ra zão, nes ta fase da pes qui sa, pre si di ram à
sua de fi ni ção uni ca men te os cri té ri os des cri ti vos, aten den do ao fun ci o na men to
dos gru pos, em par ti cu lar das suas equi pas ar tís ti cas.

O que se pre ten de, nes te mo men to, é a apre sen ta ção dos con tor nos de uma ti -
po lo gia em bri o ná ria as sen te na di ver si da de so ci o ló gi ca das si tu a ções em que se
de sen vol ve a ac ti vi da de ar tís ti ca te a tral por tu gue sa. Assim sen do, nes te es tá dio
pre ci so da in ves ti ga ção, pa re cem exis tir cin co ti pos de gru pos:

— As com pa nhi as-fa mí lias são ni chos de es ta bi li da de que fun ci o nam como im -
por tan tes es pa ços de for ma ção e con so li da ção da car re i ra de um ar tis ta, as se -
gu ran do as ex pe riên ci as ar tís ti cas, as in for ma ções so bre os pro jec tos exis ten -
tes e o aces so ao em pre go. Ao lon go dos úl ti mos anos, es tas com pa nhi as
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re gu la ri za ram a sua ac ti vi da de e cons ti tu í ram-se como es tru tu ras me nos pe -
sa das do que ou tro ra. Tor na ram-se “pla cas gi ra tó ri as” das equi pas ar tís ti cas,
man ten do um nú cleo duro de con vi da dos ha bi tu a is e um nú cleo duro fixo
com di men sões re du zi das. As com pa nhi as-fa mí lias que agre ga vam, em per -
ma nên cia, a mes ma equi pa ar tís ti ca, sem uma di vi são cla ra das fun ções, pa re -
cem ter de i xa do de exis tir.

— Os gru pos mi cro-em pre sas são li de ra dos por ar tis tas que co nhe cem mu i to bem
as con ven ções tra di ci o na is e as co or de na das do mun do da arte te a tral. Estes
gru pos fun ci o nam como ver da de i ros “vi ve i ros de ar tis tas” e de ou tros pro fis -
si o na is das ar tes do es pec tá cu lo. Assu mem-se como pe que nas em pre sas de
bens ar tís ti cos que as se gu ram a re a li za ção de pro jec tos ino va do res. Os “seus” 
ar tis tas cir cu lam por gru pos do mes mo sec tor, es pe ci a li zan do-se num de ter -
mi na do tipo de te a tro.

— Os gru pos-sa té li tes gi ram em tor no dos gru pos de te a tro re co nhe ci dos no mun -
do da arte te a tral e com uma ac ti vi da de ar tís ti ca re gu lar, sen do co la bo ra do res 
per ma nen tes dos mes mos. Os gru pos-sa té li tes são li de ra dos pe los ar tis -
tas-fun da do res, prin ci pa is res pon sá ve is pelo seu fun ci o na men to, nos di fe -
ren tes do mí ni os. Estes gru pos apre sen tam-se como pe que nas es tru tu ras de
pro du ção ar tís ti ca, onde é pos sí vel a ex pe ri men ta ção de no vos con ce i tos e ou -
tras for mas de fa zer. O seu fun ci o na men to e a sua ac ti vi da de têm sub ja cen te
um den so sis te ma de re des de re la ções pes so a is e ar tís ti cas.

— Os gru pos-pro jec tos ou gru pos de ar tis tas ca rac te ri zam-se por uma ac ti vi da de
de sen vol vi da in di vi du al men te, “um ar tis ta uma car re i ra” (Men ger, 2001).
Qu an do um dos mem bros do gru po mos tra von ta de de con ce ber um pro jec -
to, os ar tis tas re ú nem-se apre sen tan do, cada um, a fase em que se en con tra a
sua pes qui sa e a for ma como esse tra ba lho pode in tro du zir-se no tra ba lho
con jun to. Estes gru pos in te gram mem bros de di fe ren tes áre as ar tís ti cas.

— Os gru pos tem po rá ri os são es tru tu ras de pro du ção mu i to frá ge is. Estes gru pos
po dem exis tir pela su ges tão de ou tras en ti da des e, ha bi tu al men te, fa zem par -
te das ba ses de da dos das au tar qui as lo ca is e das en ti da des pri va das. Orga ni -
zam es pec tá cu los, que man têm em re per tó rio, em fun ção da sua ven da. Têm
um nú cleo mu i to re du zi do de mem bros per ma nen tes, pois apos tam nas equi -
pas ar tís ti cas con vi da das ao pro jec to. São, ten den ci al men te, os gru pos de ani -
ma ção na rua e na es co la.

Esta ti po lo gia, ain da em for mu la ção, per mi ti rá, mais tar de, ar ti cu lar a com po nen te
des cri ti va e a com po nen te es ta tís ti ca des ta in ves ti ga ção. A ti po lo gia fi nal di vul ga -
rá im por tan tes pis tas de aná li se so bre o pa pel dos gru pos como en ti da des em pre -
ga do ras dos ar tis tas e pro fis si o na is do te a tro, as mo da li da des de tra ba lho em cada
uma das es tru tu ras, as es tra té gi as ar tís ti cas e as es tra té gi as de ges tão dos efec ti vos
ar tís ti cos, no in te ri or de cada um des tes gru pos.
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Redes de artistas: a redução da incerteza profissional?

A ex pe riên cia de tra ba lho no ter re no, que se pro lon ga des de 1997, per mi te afir mar
que o mun do da arte te a tral por tu guês se or ga ni za em re des: re des de ar tis tas fe -
cha das so bre si mes mas; re des de ar tis tas que in ter sec tam ou tras re des de ar tis tas
com es ti los e do mí ni os di fe ren tes, com re sul ta dos vi sí ve is na di ver si da de dos tra -
ba lhos pro du zi dos; re des de ar tis tas com im por tan tes li ga ções a gru pos, com pa -
nhi as e pro jec tos, per fe i ta men te es ta be le ci dos no mer ca do te a tral.

No sen ti do des ta aná li se, é pos sí vel di zer que cada ar tis ta per ten ce a uma ou
mu i tas re des de pa res que cons ti tu em o seu gru po de re fe rên cia, co la bo ra ção e ava -
li a ção do tra ba lho ar tís ti co. Ge ral men te, es tas re des as so ci am vi zi nhos, pa res es pe -
cí fi cos, com os qua is os ar tis tas ten dem a agre gar-se.

As re u niões de de fi ni ção do tra ba lho e os en sa i os de um es pec tá cu lo de te a tro
po dem fun ci o nar como os mo men tos pro pí ci os à “en tra da e sa í da” de co la bo ra do -
res que as sis tem à com po si ção do es pec tá cu lo, dan do su ges tões, apre sen tan do crí -
ti cas. São mo men tos de ex po si ção dos ar tis tas, de ci si vos para o en ca mi nhar do pro -
jec to. Mu i tas ve zes, an tes da es tre ia do es pec tá cu lo, faz-se um en sa io de apre sen ta -
ção ao cír cu lo de ar tis tas mais pró xi mo. No en tan to, são tam bém co nhe ci dos exem -
plos de um gran de fe cha men to e uma for te re ser va à en tra da de ou tros mem bros
nos pro ces sos de cri a ção, como fi cou de mons tra do no tra ba lho an te ri or (Bor ges,
2001).

Su ge re-se, com isto, a exis tên cia de cír cu los so ci a is com den sos sub gru pos
que fre quen tam e são ha bi tu a is co la bo ra do res dos gru pos de te a tro, pois as re des
de ar tis tas po dem ser efé me ras e a par ti ci pa ção num pro jec to pode ser de cur ta du -
ra ção. Além dis so, para as se gu rar a qua li da de de exe cu ção in di vi du al e a co or de -
na ção das ta re fas, os res pon sá ve is dos pro jec tos pro cu ram tra ba lhar com pro fis si o -
na is que já co nhe cem de tra ba lhos an te ri o res, es co lhi dos pe las suas ca rac te rís ti cas
e com pe tên ci as sin gu la res, ca pa zes de for mar equi pas ex pe ri en tes.3

Numa pes qui sa so bre as con di ções or ga ni za ci o na is do tra ba lho ar tís ti co, Eve
Chi a pel lo (1998) pro põe uma aná li se do pa pel das re la ções in ter pes so a is e de con -
fiança do edi tor-au tor, fa zen do uma com pa ra ção com a si tu a ção dos re a li za do res
de ci ne ma e os ac to res ou os en ce na do res e os ac to res.

No caso dos re a li za do res e en ce na do res, o fac to de se rem ar tis tas con fi gu ra
um con tro lo, que se con si de ra mais ace i tá vel, do tra ba lho dos ou tros ar tis tas. Ape -
sar de se co nhe ce rem exem plos de en ce na do res que não im põem, mas pro cu ram
apro ve i tar a ac ção cri a do ra dos ac to res. No en tan to, qual quer que seja a mo da li da -
de da en ce na ção, “(…) a ins ta u ra ção de um cli ma de con fi an ça no qual o re a li za dor
ou o en ce na dor não pou pe o seu en tu si as mo e os seus en co ra ja men tos é uma con di -
ção im por tan te para o êxi to da obra em cur so” (1998: 151). Eve Chi a pel lo as si na la
as sim que a im pli ca ção de um ar tis ta na sua obra e um con tex to afec ti vo de ami za -
de são con di ções fa vo rá ve is à cri a ti vi da de.

Nes te sen ti do, a con ti nu i da de das re la ções pro fis si o na is, a pas sa gem dos ac -
to res, dos en ce na do res, dos téc ni cos, de um pro jec to para ou tro, tem van ta gens,
não só no do mí nio da se lec ção e con tra ta ção do pes so al, como tam bém no do mí nio
da re a li za ção ar tís ti ca. Sabe-se, de an te mão, o va lor das equi pas, as suas
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com pe tên ci as ar tís ti cas e de so ci a bi li da de. Po rém, é tam bém pos sí vel as si na lar al -
gu mas des van ta gens, como por exem plo, a ins ta la ção de uma cer ta ro ti na cri a ti va
nos cír cu los de ar tis tas.

No que diz res pe i to à vi sí vel cons ti tu i ção dos ar tis tas e da ac ti vi da de ar tís ti ca
em rede é im por tan te aten der ao tra ba lho de sen vol vi do por Pi er re-Mi chel Men ger
e Vic tor A. Gins burgh (1996), se gun do os qua is as re des, a di ver si da de de pa péis
dos ar tis tas, en tre ou tros ele men tos, fun ci o nam como uma for ma de re du zir as eta -
pas, os tem pos de re cru ta men to e as in cer te zas da pro fis são.

De acor do com es tes au to res, “as re des aju dam a cons tru ir re la ções es tá ve is
ne ces sá ri as para ob ter ba i xos cus tos de tran sac ção. (…) Elas trans mi tem in for ma -
ção se gu ra e rá pi da so bre com pe tên ci as e ta len tos, pois a pro cu ra for mal e os pro -
ces sos de com pro mis so se ri am mu i tas ve zes ine fi ci en tes e mu i to dis pen di o sos
num es que ma de tra ba lho tem po rá rio” (1996: 351).

A ar ti cu la ção des tes con tri bu tos com o tra ba lho re a li za do no ter re no per mi te
di zer que os gru pos de te a tro se cons ti tu em em tor no de re des de con fi an ça e re des
so ci a is in for ma is, res pon sá ve is pela li ga ção es tre i ta en tre os vá ri os do mí ni os das
ar tes — o te a tro, a dan ça, a mú si ca, as ar tes plás ti cas — e res pon sá ve is pela in ter pe -
ne tra ção de di fe ren tes téc ni cas e for mas de fa zer, ca pa zes de en ri que cer os tra ba -
lhos uns dos ou tros.

Por todo o país, mu i tos gru pos de te a tro po de ri am ser vir de exem plo para
evi den ci ar a or ga ni za ção do “tra ba lho em rede” (Men ger, Gins burgh, 1996), ca rac -
te ri za da por im por tan tes nós de li ga ção en tre os “ar tis tas rede” (Le Strat, 1998).

Por ago ra, as si na la-se o caso do Pogo Te a tro, exem plo de uma rede de ar tis tas
que pri vi le gi ou as re la ções de in ter de pen dên cia ar tís ti ca com um gru po re co nhe ci -
do no pa no ra ma te a tral na ci o nal, os Artis tas Uni dos. Mos tran do-se fe cha do às in -
fluên ci as de ou tros gru pos de te a tro, o Pogo man tém re des de re la ções com ou tros
mun dos da arte, mo vi men tan do-se num in trin ca do cír cu lo so ci al e be ne fi ci an do da 
in ter sec ção de re des de cri a do res da cul tu ra de van guar da e da co la bo ra ção com es -
cri to res, ar qui tec tos, co reó gra fos, ba i la ri nos.

Gru pos de te a tro como o Pogo, a Orques tra Dra má ti ca O Bife, a Alta Per for -
man ce, o Úte ro, o Te a tro Bru to, o Te a tro Plás ti co, o Meta-Mor tem-Fase, o De po is da
Uma… Te a tro?, en tre ou tros, exis tem so men te quan do sur ge uma ide ia para re a li -
zar um pro jec to e um con jun to de ar tis tas se re ú ne para o con cre ti zar.

Estes gru pos re ú nem re des de ar tis tas que se au to de no mi nam pro fis si o na is e
men to res de pro jec tos ar tís ti cos no do mí nio do te a tro per for man ce, ví deo, ar tes plás -
ti cas. Alguns des tes gru pos e pro jec tos man têm uma li ga ção a ou tros gru pos de
 teatro es ta be le ci dos no mun do da arte te a tral, com os qua is pro mo vem co la bo ra -
ções de fi ni das por pro jec to.

Com o de cor rer dos ci clos de vida das es tru tu ras, os gru pos de fi nem a sua si -
tu a ção ju rí di ca e con so li dam o pro jec to. O seu en qua dra men to ar tís ti co é fa vo rá vel
à ino va ção em ter mos de ins tru men tos, téc ni cas, ma te ri a is e te mas tra ta dos nos es -
pec tá cu los. Mas, cla ro está, a co la bo ra ção de uns e ou tros de pen de da dis po ni bi li -
da de para o pro jec to, pois é ne ces sá rio de sen vol ver ac ti vi da des pa ra le las e en con -
trar ou tras fon tes de ren di men to. Pou cos con se guem vi ver, ex clu si va men te, des ta
ac ti vi da de.
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Não apre sen tan do o mes mo per fil ar tís ti co e so ci al das com pa nhi as de te a tro
pro fis si o na is dos anos 70, es tes gru pos de sen vol vem a sua ac ti vi da de, pon tu al -
men te, atra vés das di mi nu tas es tru tu ras de pro du ção de que dis põem.

As re des de re la ções, das com pa nhi as-fa mí lias aos gru pos tem po rá ri os,
 captadas ao lon go do tra ba lho no ter re no, acen tu am a sin gu la ri da de da li ga ção
pes so al e pro fis si o nal dos ar tis tas e as su mem-se como pla ta for mas de in ter co nhe -
ci men to e sub sis tên cia no mun do da arte te a tral. Mas se rão es tas re des uma for ma
evi den te de re du zir o ris co nas pro fis sões ar tís ti cas? Estar-se-á face a um me ca nis -
mo de su por te para os pe río dos de in cer te za? Ou tra tar-se-á ape nas de um ali cer ce
de ex pe ri men ta ção ar tís ti ca?

Os artistas micro-organizações

Sem pre ten der res pon der a to das as ques tões que en vol vem os ar tis tas, pro fis si o -
na is em rede ou pro fis si o na is sem rede, nes te mo men to é pos sí vel as si na lar ou tro
tra ço fun da men tal, de fi ni dor da iden ti da de do ar tis ta no te a tro: os ar tis tas, ges to -
res prin ci pa is da sua ac ti vi da de.

Quer se jam free-lan ces, quer res pon sá ve is por um pro jec to te a tral tem po rá rio
ou per ma nen te, os ar tis tas de fi nem os seus pro jec tos, pro cu ram o seu fi nan ci a men -
to, os es pa ços de en sa io e os es pa ços para a apre sen ta ção dos es pec tá cu los. Assi mi -
la dos os me ca nis mos da di vul ga ção, os ar tis tas en car re gam-se, eles pró pri os, de
pro mo ver o seu tra ba lho. Por isso, mu i tas ve zes, são os res pon sá ve is di rec tos pela
di vul ga ção do es pec tá cu lo ou os res pon sá ve is da equi pa que faz a li ga ção com o
ex te ri or.

Assim se dá con ta de uma das va riá ve is cha ve do mun do do te a tro e da arte
em ge ral: o ar tis ta que mo bi li za, por si pró prio, os re cur sos es pa ci a is, ma te ri a is e
sim bó li cos ne ces sá ri os para de sen vol ver e pro mo ver a sua ac ti vi da de. Estes ar tis -
tas fun ci o nam como pe que nas em pre sas de pro du ção, mi cro-or ga ni za ções, ca pa -
zes de con tro lar todo o pro ces so ar tís ti co, des de a cri a ção à pro du ção e di vul ga ção
de um es pec tá cu lo ou pro jec to ar tís ti co.

Por to das es tas ra zões, nos di fe ren tes tem pos e mo men tos da cons tru ção de
um es pec tá cu lo de te a tro, o ar tis ta sen te as ten sões, os cons tran gi men tos en tre as
suas pre fe rên ci as es té ti cas e as dis po si ções de um pe que no em pre sá rio que cons -
trói uma car re i ra, iso la da men te ou as so ci a do a gru pos, com pa nhi as e pro jec tos de
te a tro. Apre sen tam-se, des ta for ma, al guns dos “atri bu tos em pre sa ri a is da car re i -
ra” (Men ger, 1999: 552) dos ar tis tas mi cro-or ga ni za ções.

É nes te con tex to que o ar tis ta ex põe o seu la bo ra tó rio ao olhar do pú bli co, as -
sis tin do-se à cres cen te aber tu ra dos es pa ços de cri a ção que de i xam ver o ar tis ta em
ac ti vi da de, sus ci tan do a cu ri o si da de do pú bli co e dos seus pa res. Re cor de-se o tra -
ba lho dos Artis tas Uni dos ao lon go do seu ci clo de vida: a re a li za ção de se mi ná ri os
de es cri ta te a tral que an te ce dem o tra ba lho no pal co, os en sa i os dos es pec tá cu los
aber tos ao pú bli co em ge ral, as le i tu ras dos tex tos es co lhi dos pelo gru po, fe i tas fora
do es pec tá cu lo, mas no in te ri or do es pa ço de cri a ção.

Fi nal men te, do que até aqui fi cou dito, é ne ces sá rio não es que cer os se guin tes
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con tri bu tos e ní ve is de in ves ti ga ção para en qua drar a ac tu al eco no mia da arte te a -
tral em Por tu gal: os ar tis tas em rede, a mul ti pli ci da de de per cur sos e per fis de car -
re i ra; os ar tis tas em pre sá ri os e ges to res da sua ac ti vi da de; o tipo es pe cí fi co de or ga -
ni za ção da pro du ção te a tral ao pro jec to; as li ga ções do te a tro a ou tros cor pus de mé -
ti ers como a ar qui tec tu ra, a pin tu ra, a dan ça, en tre ou tros; as li ga ções dos ar tis tas a
ou tras ac ti vi da des, por exem plo, a as so ci a ção da prá ti ca ar tís ti ca à ani ma ção dos
es pa ços, a cres cen te pres ta ção de ser vi ços nos ba ir ros so ci a is e nas es co las que apre -
sen tam di fi cul da des na in te gra ção dos seus alu nos.

A fragilidade e a descontinuidade das estruturas de produção teatral

A equi pa ar tís ti ca: um exem plo de po li va lên cia pro fis si o nal

Nas ar tes do es pec tá cu lo re ú nem-se para cada pro jec to, quer seja um fil me, um es -
pec tá cu lo de te a tro, dan ça, ópe ra, etc., equi pas com di ver sos es pe ci a lis tas. O pro -
ces so de cri a ção, tal como fi cou de mons tra do de po is dos tra ba lhos de Ho ward
 Becker (1982), im pli ca re la ções de co o pe ra ção e co la bo ra ção en tre os di fe ren tes
gru pos de in ter ve ni en tes e equi pas de fi ni das.

A apro xi ma ção so ci o ló gi ca des te au tor aos art worlds exi ge ain da o re cur so a
um di ci o ná rio par ti lha do — as con ven ções ar tís ti cas — como modo de cir cuns cre -
ver o tipo e a for ma de ac ti vi da de co la bo ra ti va, pro du zin do um en ten di men to so -
bre o sig ni fi ca do da ac ção de cada mem bro de um gru po de te a tro.

Se guin do esta li nha de in ves ti ga ção, a cri a ção te a tral não é mais do que a con -
se quên cia da ac ti vi da de co or de na da de to dos os pro fis si o na is e equi pas, im pli can -
do uma di vi são ex ten si va do tra ba lho, mais ou me nos com ple xa, de acor do com as
con di ções de pro du ção, as con di ções eco nó mi cas e os ob jec ti vos es té ti cos do
es pec tá cu lo.

A pes qui sa no in te ri or dos gru pos de te a tro per mi te ob ser var re la ções ori gi -
na is de tra ba lho, co o pe ra ção e adap ta bi li da de: os ac to res são, com fre quên cia,
mem bros da equi pa ad mi nis tra ti va e da equi pa de pro du ção, acen tu an do-se esta
ten dên cia nos mo men tos em que os gru pos não têm ne nhum es pec tá cu lo em cena.
Tra tar-se-á da “des mul ti pli ca ção do eu” de que fa lou Pi er re-Mi chel Men ger, num
es tu do in ti tu la do La Pro fes si on de Co mé di en (1997)?

Nes te sen ti do, Cat he ri ne Pa ra de i se, num ou tro es tu do so bre a pro fis são e os
mer ca dos de tra ba lho dos ac to res, dis tin gue três ti pos de di ver si fi ca ção do tra ba -
lho, ao lon go das suas car re i ras (1998: 39-40): a di ver si fi ca ção in ter na, ca rac te ri za da 
por um ele va do grau de mo bi li da de den tro do pró prio sec tor te a tral; a di ver si fi ca -
ção pe ri fé ri ca, ca rac te ri za da pela “autocri a ção de em pre go”; a di ver si fi ca ção ex ter -
na, ca rac te ri za da pelo exer cí cio de ac ti vi da des não ar tís ti cas.

A par tir do in qué ri to em cur so su ge rem-se in for ma ções in te res san tes so bre a
ver sa ti li da de dos ar tis tas-ac to res, en tre ou tros, no de sem pe nho de mu i tas ac ti vi da -
des, al gu mas mais pró xi mas do seu mé ti er do que ou tras. Aten te-se, por exem plo,
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nos res pon sá ve is dos gru pos que, de acor do com os re sul ta dos pre li mi na res des te
es tu do, de sem pe nham as se guin tes ac ti vi da des den tro do pró prio gru po: en ce na -
do res, ac to res, ce nó gra fos, mú si cos, dra ma tur gis tas, fi gu ri nis tas, di rec to res ar tís ti -
cos, di rec to res plás ti cos, di rec to res de pro du ção, di rec to res de con ta bi li da de, di -
rec to res de di gres são, pro gra ma do res, pro du to res, ges to res fi nan ce i ros, ges to res
de pro jec to, ges to res de re cur sos hu ma nos, for ma do res, res pon sá ve is pela di vul -
ga ção, iti ne rân cia, bi lhe te i ra, ope ra do res téc ni cos, en tre ou tras.

As inú me ras fun ções dos mem bros das equi pas ar tís ti cas re flec tem-se na té -
nue se pa ra ção en tre os qua tro pó los fun ci o na is — a equi pa ar tís ti ca, téc ni ca, ad mi -
nis tra ti va e de pro du ção — e tor nam-se uma ca rac te rís ti ca im por tan te das car re i ras 
ar tís ti cas no mun do da arte te a tral: a po li va lên cia pro fis si o nal, ou seja, a ca pa ci da -
de de os mem bros das equi pas ar tís ti cas dos gru pos, com pa nhi as e pro jec tos de te a -
tro se des mul ti pli fi ca rem pro fis si o nal men te.

Do escritório em casa para a sala de produção

O tra ba lho de sen vol vi do com os gru pos de te a tro per mi te ob ser var que, por ve zes,
na ac ti vi da de ar tís ti ca não exis te uma cla ra se pa ra ção dos tem pos e dos es pa ços de
cri a ção dos es pec tá cu los e dos tem pos e dos es pa ços de não cri a ção.

Para os gru pos de te a tro com es tru tu ras de pro du ção frá ge is, sem sala pró pria 
ou com uma sala em con di ções pre cá ri as, os lu ga res de tra ba lho, as sa las de en sa io,
as sa las de pro du ção, os es cri tó ri os, as ofi ci nas si tu am-se, fre quen te men te, na casa
de um dos mem bros do gru po. A mes ma mo ra da, o mes mo nú me ro de te le fo ne, os
mes mos es pa ços de es tar na vida so ci al e de con ce ber nas ar tes fa zem co in ci dir as
di men sões da vida pes so al e ar tís ti ca.

A cres cen te ac ti vi da de des tes gru pos de te a tro, ou o de sen vol vi men to de um
de ter mi na do pro jec to, po dem de ter mi nar a pas sa gem do es cri tó rio em casa para a
sala de pro du ção. A sala de pro du ção pode co e xis tir no mes mo es pa ço onde se re a -
li zam os en sa i os ou, pelo con trá rio, pode si tu ar-se lon ge des se es pa ço e, preferen -
cialmente, no cen tro da ci da de.4

A não dis so ci a ção dos tem pos e dos es pa ços de tra ba lho de cer tos gru pos de
te a tro é o si nal da fra gi li da de de al gu mas es tru tu ras te a tra is ou o si nal de que a uma 
for ma de es tar na vida cor res pon de uma for ma de es tar no pal co e nas ar tes. O lu gar 
da vida é in va di do pelo lu gar de tra ba lho, a sala de es tar é a sala de pro du ção, os
ami gos são os ar tis tas com quem se cons trói o pro jec to.

Espaços alternativos ou espaços disponíveis?

Uma mon tra ou a ja ne la de uma ga le ria, o in te ri or de um au to mó vel, uma ga ra gem, 
um ar ma zém, uma pri são, um hos pi tal, um con ven to ou uma igre ja, es tes es pa ços,
es co lhi dos pe los ar tis tas e gru pos de te a tro para a apre sen ta ção de um es pec tá cu lo,
po dem não tra du zir uma op ção es té ti ca.

Hoje, a pro pen são para cer tos gru pos con tra ri a rem os es pa ços re co nhe ci dos
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para a apre sen ta ção dos tra ba lhos ar tís ti cos é um dado ad qui ri do que se acen tua,
por ra zões que po dem não es tar di rec ta men te re la ci o na das com as pre fe rên ci as es -
té ti cas ou as pro vo ca ções das van guar das.

A pes qui sa no in te ri or dos gru pos de te a tro per mi te afir mar que, em cer tos ca -
sos, mais do que uma for mu la ção es té ti ca pro fun da tra ta-se de apro ve i tar os es pa -
ços dis po ní ve is para cri ar o lu gar de tra ba lho e o lu gar de apre sen ta ção dos
es pec tá cu los.

De po is de pro ce de rem a le van ta men tos ri go ro sos dos es pa ços exis ten tes nas
ci da des do país, al guns ar tis tas, das com pa nhi as-fa mí lias aos gru pos-pro jec tos,
con se gui ram a ce dên cia ou o ar ren da men to sim bó li co de um es pa ço, ou tros não
con se gui ram fir mar qual quer acor do com os pro pri e tá ri os dos es pa ços. Além dis -
so, as gran des sa las pú bli cas obe de cem a uma pro gra ma ção de fi ni da que não per -
mi te a to dos os ar tis tas ace der aos es pa ços onde cir cu lam ou tros — ar tis tas, gru pos
na ci o na is e de re no me in ter na ci o nal —, e os es pa ços cir cu i tos-re des de di fu são dos
es pec tá cu los no país não es tão de fi ni ti va men te es tru tu ra dos.

A exis tên cia, ou não, de uma sala pró pria faz emer gir si na is de ten são en tre as
edi li da des mu ni ci pa is ou os res pon sá ve is pri va dos e os gru pos de te a tro que pro -
cu ram a ocu pa ção, a ce dên cia ou o ar ren da men to sim bó li co de no vos es pa ços de
cri a ção.

Impor ta sa li en tar que, com o pas sar do tem po, as re la ções in te rin di vi du a is de
con fi an ça têm per mi ti do que todo o tipo de gru pos que ex plo ram um es pa ço o pos -
sam par ti lhar com ou tros gru pos para a apre sen ta ção de es pec tá cu los de te a tro,
dan ça, mú si ca, per for man ce, ví deo e ex po si ções, ori gi nan do mes mo as “residên -
cias ar tís ti cas”.

Por fim, as si na la-se uma ou tra for ma de re la ção ar tís ti ca e es pa ci al en tre os
gru pos de te a tro: as co-pro du ções. Estas re la ções de pro du ção dos es pec tá cu los
são es ta be le ci das en tre os gru pos de te a tro, ou en tre es tes e ou tras es tru tu ras de
aco lhi men to que per mi tem aos gru pos que não têm sala apre sen tar os seus
tra ba lhos.

Os grupos: prisioneiros de um sector ou de um mercado segmentado?

A par tir des tas ques tões, pro cu ra-se re la ci o nar as for mas de ges tão da ac ti vi da de
ar tís ti ca dos gru pos com os mer ca dos da arte te a tral: se rão os gru pos de te a tro pri -
si o ne i ros do sec tor no qual se es pe ci a li zam, du ran te um de ter mi na do ci clo de
vida? Ou, pelo con trá rio, tor nar-se-ão os gru pos pri si o ne i ros de um mer ca do
seg men ta do?

De uma for ma su má ria, enun ci am-se al gu mas ca rac te rís ti cas im por tan tes
dos mer ca dos de tra ba lho e dos sec to res de es pe ci a li da de dos gru pos de te a tro em
Por tu gal.

Os fes ti va is de te a tro na ci o na is apre sen tam-se como um seg men to de mer ca -
do res tri to mas es tra té gi co, pois mu i tas ve zes os gru pos são fi nan ci a dos para a
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re a li za ção de um fes ti val, quan do o seu pró prio tra ba lho não foi ins ti tu ci o nal men -
te apo i a do.5

Sa li en ta-se que os fes ti va is e en con tros de te a tro, re a li za dos um pou co por
todo o país, são o mo men to pro pí cio para a con so li da ção das re des pro fis si o na is
em que os gru pos de te a tro se mo vi men tam, para a re a li za ção dos com pro mis sos
de in ter câm bio de es pec tá cu los en tre os gru pos e para a ob ser va ção dos tra ba lhos
uns dos ou tros.

Qu an to aos fes ti va is in ter na ci o na is, é no tó ria a fra ca par ti ci pa ção dos gru pos
de te a tro por tu gue ses no es tran ge i ro, mas apon tam-se dois exem plos da pos sí vel
re la ção en tre os gru pos: o in ter câm bio com gru pos es tran ge i ros, per ten cen tes a re -
des eu ro pe i as — que vi sam a pro mo ção da di ver si da de cul tu ral nas ar tes per for -
ma ti vas — e a in ten sa par ti ci pa ção do sec tor das ma ri o ne tas que, em cer tos ca sos,
pa re ce ali men tar-se mais da sua par ti ci pa ção em fes ti va is in ter na ci o na is, como for -
ma de re co nhe ci men to do seu tra ba lho, do que ao ní vel do mer ca do in ter no.

Po dem ain da des ta car-se os mer ca dos da res pon sa bi li da de das or ga ni za ções
cul tu ra is, das es tru tu ras so ci o cul tu ra is e da ges tão mu ni ci pal, en ti da des que pro -
mo vem a re a li za ção e a com pra de es pec tá cu los. É o do mí nio das ani ma ções e fes -
tas em sa las ou ao ar li vre, no qual se re co nhe ce o im por tan te pa pel das au tar qui as
lo ca is na com pra e cir cu la ção dos es pec tá cu los.

Fi nal men te, os or ga ni za do res pri va dos que com pram es pec tá cu los de ani ma -
ção de pe que nos for ma tos a gru pos com es tru tu ras mu i to frá ge is, ha bi tu al men te
aber tos a es tru tu ras in ter me diá ri as. Estas fun ci o nam como es tru tu ras de pro du ção
cuja fi na li da de é en con trar pro jec tos para os ou tros gru pos, pro mo ven do uma bol -
sa de cli en tes.

A exis tên cia de uma cer ta di ver si da de de mer ca dos para os qua is os ar tis tas e
os gru pos de te a tro di rec ci o nam a sua ac ti vi da de pode, em cer tos ca sos, não jus ti fi -
car a es pe ci a li za ção do gru po. A di ver si fi ca ção da pro cu ra con duz à ide ia de que
ne nhum seg men to é su fi ci en te men te for te para per mi tir a es pe ci a li za ção dos gru -
pos, cuja es tra té gia de fle xi bi li da de ar tís ti ca per mi te a adap ta ção dos es pec tá cu los
de um even to a ou tro.

O que não sig ni fi ca que não exis tam pó los es pe cí fi cos de ac ti vi da de dos gru -
pos, ou seja, sec to res de mer ca do pri vi le gi a dos ao lon go dos ci clos de vida dos gru -
pos ou numa fase es pe cí fi ca do seu ci clo de vida.

Notas do diário de bordo: três interstícios artísticos

Algu mas no tas sis te ma ti za das do diá rio da in ves ti ga ção fun ci o nam como um ele -
men to de aná li se que per mi te apu rar, a par tir dos três ca sos apre sen ta dos, al guns
dos con tor nos da ac ti vi da de te a tral por tu gue sa.
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Os Artistas Unidos: uma comunidade de artistas em rede

No cen tro da ci da de de Lisboa, o Ba ir ro Alto apa re ce como um es pa ço iso la do que
de tém um modo de vida pró prio, uma con fi gu ra ção ur ba na sin gu lar, pois, con cen -
tra ac ti vi da des, mo dos de vida e pro fis sões li ga das às ar tes. Ali se de sen vol veu a
ac ti vi da de de um dos gru pos mais mar can tes no do mí nio do te a tro pro fis si o nal em
Por tu gal, nos anos 90: os Artis tas Uni dos.

Ini ci al men te mu i to li ga dos à fi gu ra de um en ce na dor e a uma es tru tu ra de
pro du ção bem mon ta da com um nú me ro re du zi do de mem bros, os Artis tas Uni -
dos ra pi da men te se tor na ram um vi ve i ro de ar tis tas. Gra vi tam à sua vol ta ou tros
gru pos-sa té li tes e, ao mes mo tem po, os Artis tas Uni dos de sen vol vem, con ti nu a -
men te, o seu tra ba lho en quan to em pre sa de pro du ção.

Não se tra tan do de uma es tru tu ra fe cha da ao ex te ri or mas de um con jun to de
pe que nas em pre sas de pro du ção ar tís ti ca, mu i tos são os ar tis tas que se in ter li gam,
iden ti fi cam e co la bo ram. Com o de cor rer do ci clo de vida dos Artis tas Uni dos, al -
guns des ses gru pos-sa té li tes con so li da ram-se e au to no mi za ram-se. Foi o caso dos
Acto res, Pro du to res Asso ci a dos e do De po is da Uma… Te a tro?

N’A Ca pi tal, os Artis tas Uni dos re ú nem, re gu lar men te, ou tros gru pos de ar -
tis tas que pre pa ram e or ga ni zam múl ti plas ini ci a ti vas, dan do uma vi si bi li da de re -
cí pro ca aos seus pro jec tos. É nes te jogo de in te rac ções cri a ti vas que se pode apli car
o con ce i to de “ar tis ta em re si dên cia” (Le Strat, 1998: 101).

O nome do gru po re me te des de logo para uma co mu ni da de de ar tis tas, cujo
tra ba lho se de sen vol ve num es pa ço qua se “em ru í nas”, com inú me ras po ten ci a li -
da des, apro ve i ta das na con cep ção de cada es pec tá cu lo, como por exem plo, na es -
co lha dos au to res, dos tex tos, dos te mas, na au sên cia de apa ra tos ce no grá fi cos, etc.

Tra ta-se de um te a tro que con tex tu a li za o ar tis ta na ci da de e ques ti o na, em
mo men tos de con ví vio co lec ti vo, as trans for ma ções so ci a is e po lí ti cas, a vida em
co mu ni da de, a vida ur ba na, a mo der ni da de, a so li dão dos he róis. A este pro pó si to,
pro põe-se a con sul ta do tra ba lho re a li za do an te ri or men te, onde se des cre ve, com
de ta lhe, o pro ces so de cri a ção des te cír cu lo de ar tis tas, na mesa e no pal co (Bor ges,
2001).

A di men são da co-pre sen ça de ar tis tas e uni da des de pro du ção no mes mo es -
pa ço de cri a ção pren de-se com a ide ia de “tra ba lho em co mum” (Le Strat, 1998: 95).
Ca rac te ri za do por for mas de ges tão par ti lha da do lu gar, a ide ia do “tra ba lho em
co mum” pre vê uma par ti lha do mes mo es pa ço fí si co, a mes ma for ma de ver e fa zer
arte. É como se to dos es tes ar tis tas re si dis sem no mes mo lu gar e no mes mo olhar
pe ran te a arte e a cri a ção te a tral.

O Bando: um novo ciclo de vida

O gru po de te a tro O Ban do nas ceu em Ou tu bro de 1974 e co me çou a tra ba lhar nas
ve lhas co zi nhas do Pa lá cio de Sin tra. Em 2000, e de po is de uma lon ga his tó ria em
Lis boa, o gru po op tou por sair do cen tro da ci da de ins ta lan do-se em Pal me la.

De uma sala na ci da de, este gru po de ar tis tas con se guiu, fi nal men te,
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apro xi mar-se do uni ver so bu có li co, que tan tas ve zes ins pi rou os seus es pec tá cu los, 
e alo jou-se numa quin ta. O es pa ço que an tes fora ocu pa do com as man je dou ras dos 
ani ma is foi, par ci al men te, ar ran ja do para que o gru po co me ças se a tra ba lhar.

De fi ni ram-se, des de logo, os pla nos para a nova casa. Adi vi nha-se aqui lo a
que se pode cha mar uma pe que na “quin ta-al de ia”, pre pa ra da para re ce ber ou tros
gru pos de te a tro, es pe ci a lis tas, in ves ti ga do res e ami gos do gru po.

Uma vez que já exis ti am dois ca sa rões e uma pe que na ca si ta, não foi de i xa da
ao gru po a pos si bi li da de de fa zer gran des al te ra ções. Antes de mais, a cons tru ção e
a re es tru tu ra ção des te es pa ço não obe de ce a uma ques tão de gos to ou a uma mo ti -
va ção ide o ló gi ca. Mas, es sen ci al men te, a uma dis po si ção so ci o ló gi ca e eco nó mi ca.
Pen sa-se o es pa ço ten do em con ta os con tor nos das no vas re a li da des da ac ti vi da de
ar tís ti ca des te gru po.

Nos dias de hoje, o gru po man tém a sin gu la ri da de ar tís ti ca que tão bem se lhe
co nhe ce. No en tan to, a gran de rup tu ra com os anos an te ri o res dá-se ao ní vel do
per fil da com pa nhia-fa mí lia ou com pa nhia em co mu ni da de, ca rac te rís ti cas da sua
fun da ção, nos anos 70.

Na ge ne ra li da de, o ci clo de vida das com pa nhi as por tu gue sas com vin te a
trin ta anos de exis tên cia so fre al te ra ções pro fun das nos anos 90. Os exem plos das
com pa nhi as-fa mí lias no te a tro por tu guês de i xam de exis tir, en quan to es tru tu ras
que agre gam, per ma nen te men te, as mes mas equi pas ar tís ti cas, com um con jun to
im plí ci to de re gras, uti li za das na prá ti ca ar tís ti ca e quo ti di a na, e com im por tan tes
mo da li da des de so li da ri e da de e pro tec ção so ci al.

Gru pos de te a tro, como O Ban do, al te ram um cer to nú me ro de dis po si ções or -
ga ni za ci o na is, so ci a is, ter ri to ri a is que lhes per mi tem, hoje, fun ci o nar como qual -
quer ou tra com pa nhia de te a tro mi cro-em pre sa, com um nú cleo re du zi do de mem -
bros per ma nen tes e re la ções de tra ba lho de fi ni das ao pro jec to.

No en tan to, a con cep ção de um es pec tá cu lo de te a tro n’O Ban do con ti nua a
ser uma ex pe riên cia co mu ni tá ria. Os en sa i os po dem ser vis tos e co men ta dos pe los
re si den tes per ma nen tes do gru po, pe los co la bo ra do res pon tu a is e pelo pró prio in -
ves ti ga dor. As re fe i ções são par ti lha das na co zi nha do gru po, onde se con ver sa do
tra ba lho fe i to até en tão. O lu gar de cons tru ção dos es pec tá cu los e de con ví vio en tre
os mem bros das equi pas ar tís ti cas, téc ni cas e de pro du ção ad qui re uma im por tan te 
fun ção so ci al.

A ex pe riên cia co mu ni tá ria, de sen vol vi da nes tes es pa ços de cri a ção, pode as -
se gu rar aos ar tis tas mais jo vens a tran si ção en tre os anos de for ma ção e o pe río do
de ma tu ri da de pro fis si o nal. A pro cu ra de ex pe riên ci as pro fis si o na is di ver sas, no
te a tro, na dan ça, no ci ne ma e na te le vi são, im pe de que os ar tis tas per ma ne çam
num úni co gru po ou tra ba lhem com um úni co en ce na dor. O en ri que ci men to do
seu cur ri cu lum e da sua car re i ra não per mi te aos ar tis tas per ma nên ci as pro lon ga -
das nos gru pos de te a tro. Ape nas o tem po su fi ci en te para o de sen vol vi men to de
no vos pro jec tos.

Nos anos 90, gru pos com as ca rac te rís ti cas das com pa nhi as-fa mí lias como O
Ban do têm di fi cul da des em man ter as suas equi pas du ran te lon gos pe río dos. As
es tru tu ras ar tís ti cas tor nam-se me nos pe sa das do que nos anos 70 e 80, pois as com -
pa nhi as fa zem uma re du ção obri ga tó ria dos efec ti vos per ma nen tes, tor nan do-se
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mu i tos de les co la bo ra do res re gu la res que gra vi tam em tor no do gru po, ori gi nan do 
os gru pos-sa té li tes.

Este novo ci clo de vida d’O Ban do per mi te afir mar a im por tân cia do seu pa -
pel en quan to pla ca gi ra tó ria das equi pas ar tís ti cas. Uma vez que, por um lado, o
gru po não pode sus ten tar equi pas mu i to gran des, op tan do por equi pas flu tu an tes
e, por ou tro lado, o mo de lo de co mu ni da de per ma nen te pa re ce não in te res sar às
no vas ge ra ções de ar tis tas.

Mas não será esta com po nen te das ex pe riên ci as em múl ti plos pro jec tos uma
for ma de o ar tis ta lu tar con tra o ris co des tas pro fis sões, à se me lhan ça do que se pas -
sa nou tros pa í ses da Eu ro pa?

O Teatro Regional da Serra de Montemuro: da aldeia para a cidade ou o contrário?

Em al gu mas al de i as por tu gue sas po dem en con trar-se his tó ri as de te a tro ama dor,
fe i to por gru pos de jo vens que se re ú nem, ao fim do dia, para con ver sar e cons tru ir
es pec tá cu los. Mais tar de, será a oca sião para re u nir toda a al de ia e, por ve zes, as al -
de i as vi zi nhas.

Estes mo men tos são im por tan tes fo cos de so ci a bi li da de e in te rac ção en tre to -
dos os re si den tes da al de ia — dos mais jo vens aos mais ve lhos —, mas ra ra men te
ou nun ca se con se gue fa zer des ta ac ti vi da de uma pro fis são. Um exem plo pon tu al,
que pode con tra ri ar esta afir ma ção, sur ge com o Te a tro Re gi o nal da Ser ra de Mon -
te mu ro, cujo pro jec to, ama dor e de po is pro fis si o nal, nas ce numa al de ia cha ma da
Cam po Ben fe i to, na fre gue sia de Go sen de, no con ce lho de Cas tro Da i re.

Des de há mu i tos anos atrás, exis tia nes ta pe que na al de ia um gru po de te a tro
ama dor. Nos anos 80, al guns jo vens man têm a tra di ção, re u nin do-se para con ver -
sar e en sa i ar, de po is de um lon go dia de tra ba lho no cam po. Em 1990, por in ter mé -
dio de um or ga nis mo in ter na ci o nal, o Insti tu to das Acti vi da des Cul tu ra is, che ga à
al de ia um ani ma dor de na ci o na li da de in gle sa com a mis são de es ti mu lar o gru po
de jo vens, para o de sen vol vi men to de ac ti vi da des cul tu ra is.

O gru po de ci diu fa zer a re co lha das his tó ri as de vida, ex pres sões e can ta res
co nhe ci dos pe los mais ve lhos da al de ia. Estas lon gas con ver sas e a pas sa gem dos
tes te mu nhos de vida en tre as di fe ren tes ge ra ções de ha bi tan tes (são cer ca de cin -
quen ta ha bi tan tes fi xos, em 1999) fo ram mo ti vos su fi ci en tes para man ter o pro jec -
to, além das fron te i ras im pos tas pelo ex te ri or.

Actu al men te, qua tro dos seis mem bros do Te a tro Re gi o nal da Ser ra de Mon -
te mu ro per ten cem ao pro jec to ini ci al. Cons ti tu í do por qua tro in di ví du os na tu ra is
da al de ia de Cam po Ben fe i to — três são ac to res e um é o res pon sá vel pela car pin ta -
ria de cena —, o gru po in te grou, em tem pos di fe ren tes, dois mem bros vin dos do ex -
te ri or: um, de na ci o na li da de in gle sa, fez a ani ma ção do gru po de jo vens, é ac tor e
vive há dez anos na al de ia; ou tro é na tu ral de Vila Nova de Fa ma li cão, in te gra a
equi pa de pro du ção e está há um ano com o gru po.

Des de o prin cí pio, o aca so foi um fac tor pre pon de ran te no ci clo de vida des te
gru po. Nos pri me i ros tem pos, co me ça ram o seu tra ba lho lon ge do in te res se por
uma ac ti vi da de de sen vol vi da no mun do da arte pro fis si o nal: dois de les fa zi am
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es pec tá cu los de pa lha ços e ma la ba ris mo para apre sen tar nas al de i as e po vo a ções
vi zi nhas e o seu tra ba lho re ves tia-se de um es ti lo ex pe ri men tal com for mas ar tís ti -
cas pe cu li a res.

De po is de su ces si vas ex pe riên ci as fora do mun do da arte te a tral or ga ni za do,
o gru po re vi ta li zou o pro jec to e, hoje, to dos tra ba lham como pro fis si o na is, vi ven do 
em ex clu si vo des ta ac ti vi da de. Mas como foi pos sí vel che gar até esta es tru tu ra ar -
tís ti ca pro fis si o nal? Como é que se ini ci a ram e se de sen vol ve ram os per cur sos pro -
fis si o na is des tes ar tis tas?

As pa la vras de to dos os ele men tos do gru po con fir mam a im por tân cia do pri -
me i ro tra ba lho de sen vol vi do com o es cri tor por tu guês Abel Ne ves e o es pec tá cu lo
cons tru í do para o efe i to: Lobo-Wolf (1995). Mais tar de, du ran te a apre sen ta ção des te 
tra ba lho, no fes ti val de te a tro FINTA, em Ton de la, o jul ga men to de um crí ti co de te -
a tro, num jor nal diá rio de gran de ti ra gem, des po le tou a cu ri o si da de, sen do pro -
gres si va a re pu ta ção do gru po e o re co nhe ci men to pela ci da de.

Os apo i os pú bli cos e o ace der às sa las mais con ce i tu a das de Lis boa com lo ta -
ção es go ta da per mi ti ram a con so li da ção da ac ti vi da de do gru po na al de ia, onde fa -
zem sem pre a an tes tre ia dos es pec tá cu los, e a sua des co ber ta, fora dela.

O re co nhe ci men to do gru po fa vo re ceu a di vi são das ta re fas, man ten do-se o
de sem pe nho de uma mul ti pli ci da de de fun ções tão di ver sas como, por exem plo, o
ac tor res pon sá vel pelo de se nho de luz e pe las li ga ções eléc tri cas de todo o
es pec tá cu lo.

Os qua tro ac to res di zem ter pou ca for ma ção pro fis si o nal (ape nas um de les fez
um cur so em Ingla ter ra), mas mu i ta ex pe riên cia e tre i no no pal co, da das as inú me ras
re pre sen ta ções que têm fe i to dos seus es pec tá cu los por todo o país, da al de ia à ci da de.

O Te a tro Re gi o nal da Ser ra de Mon te mu ro é um in ters tí cio ar tís ti co na al de ia, re -
co nhe ci do pela ci da de, com as suas im po si ções, for mas de apo io e le gi ti ma ção do tra -
ba lho de sen vol vi do. É caso para per gun tar: será a ci da de o fil tro ne ces sá rio para a le gi -
ti ma ção de um gru po? Po de rá a ci da de fun ci o nar como um im pul so com pen sa dor
para re vi ta li zar as cul tu ras ur ba nas de sen vol vi das fora do es pa ço fí si co da ci da de?

Os ar tis tas do Te a tro Re gi o nal da Ser ra de Mon te mu ro apre sen tam, por ago -
ra, di fe ren ças mu i to gran des em re la ção aos ar tis tas das ci da des e à sua for ma de es -
tar na arte e no te a tro. O que dis tin guiu o seu tra ba lho dos ou tros ar tis tas e gru pos
de te a tro foi o fac to de ter sido fe i to sem os cons tran gi men tos das con ven ções ar tís -
ti cas con tem po râ ne as. Aten den do a es tas ca rac te rís ti cas, será pos sí vel uti li zar o
con ce i to de “ar tis tas na i ve”, de Ho ward Bec ker (1982: 265)? Qual será a evo lu ção ar -
tís ti ca e so ci al do Te a tro Re gi o nal da Ser ra de Mon te mu ro?

Conclusão

Nes te ar ti go cru za ram-se duas di men sões da ac ti vi da de te a tral: os per cur sos
dos ar tis tas-ac to res, en ce na do res e as mo da li da des de or ga ni za ção das suas tra -
jec tó ri as de pro fis si o na li za ção nos gru pos, com pa nhi as e pro jec tos de te a tro.
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O ar ti go foi cons tru í do a par tir des tes dois vec to res de in ves ti ga ção, ten do em 
con ta as pis tas le van ta das pelo en qua dra men to teó ri co e pelo tra ba lho de sen vol vi -
do no ter re no da pes qui sa. Hou ve ain da a pre o cu pa ção de in clu ir no tex to al gu mas
no tas do diá rio de bor do, re sul tan tes do tra ba lho com três gru pos de te a tro.

A aná li se, cen tra da em al gu mas das ca rac te rís ti cas mais im por tan tes do mun -
do te a tral por tu guês, evo cou o ca rác ter emi nen te men te ur ba no da es pa ci a li za ção
da ac ti vi da de te a tral e da con cen tra ção dos seus pro fis si o na is. Uma dis cus são à
vol ta do tema per mi te ava li ar a im por tân cia des ta ac ti vi da de como um es pa ço de
efer ves cên cia cul tu ral, so ci al e pro fis si o nal.

Numa re fle xão mais apro fun da da acen tu ou-se a es pe ci fi ci da de de uma va -
riá vel cha ve no uni ver so do te a tro, a exis tên cia dos ar tis tas em rede. Estes pro fis si o -
na is ge rem as in cer te zas da sua car re i ra atra vés da as so ci a ção a ou tros ar tis tas, com
afi ni da des mú tu as, e atra vés da sua li ga ção a di fe ren tes pro jec tos, uns de ca rác ter
per ma nen te e ou tros de ca rác ter tem po rá rio.

Está em ca u sa não só a di mi nu i ção dos tem pos de re cru ta men to dos pro fis si o -
na is, a pro du ção e a con cep ção dos es pec tá cu los de te a tro, como tam bém a re du ção
dos ris cos ine ren tes a uma pro fis são sem rede.

Além dis so, sa li en tou-se a im por tân cia das re la ções de tra ba lho es tá ve is e da
mul ti pli ci da de de ex pe riên ci as pro fis si o na is de sen vol vi das pe los ar tis tas, den tro e
fora do mer ca do do te a tro. Foi nes te sen ti do que se anun ci ou o apa re ci men to dos
ar tis tas ges to res da sua ac ti vi da de, ca pa zes de mo bi li zar, por si pró pri os, os re cur -
sos ne ces sá ri os para a cons ti tu i ção de um gru po ou a re a li za ção de um es pec tá cu lo
de te a tro.

Na re a li da de, os ar tis tas de fi nem e con ce bem múl ti plos pro jec tos, pro cu ram
o seu fi nan ci a men to, ten tam cri ar, ge rar, pro mo ver as con di ções da sua pro du ção.
Esta é, cu mu la ti va men te, uma si tu a ção de po li va lên cia pro fis si o nal que exi ge uma
gran de ca pa ci da de de adap ta ção a di fe ren tes ta re fas e com pro mis sos: o ac tor, o en -
ce na dor, o di rec tor ar tís ti co é, ao mes mo tem po, o di ri gen te do gru po e o pe que no
em pre sá rio que cons trói a sua car re i ra, in di vi du al men te e no seio de um gru po,
com pa nhia ou pro jec to de te a tro.

O en qua dra men to das ques tões cen tra is, le van ta das an te ri or men te, exi giu
uma re fle xão so bre a di ver si da de so ci o ló gi ca da ac ti vi da de te a tral por tu gue sa,
des cre ven do-se o fun ci o na men to dos gru pos de te a tro em ar ti cu la ção com os com -
por ta men tos pro fis si o na is dos ar tis tas.

Assim, de uma for ma su má ria, as com pa nhi as-fa mí lias apre sen tam-se como
ni chos de es ta bi li da de, im por tan tes para a con so li da ção de uma car re i ra e “pla cas
gi ra tó ri as” das equi pas ar tís ti cas; os gru pos mi cro-em pre sas são “vi ve i ros de ar tis -
tas” que cir cu lam pelo mes mo sec tor de es pe ci a li za ção; os gru pos-sa té li tes são es -
pa ços de ex pe ri men ta ção com in trin ca das re des de re la ções; os gru pos-pro jec tos
são li de ra dos por ar tis tas de di fe ren tes áre as; os gru pos tem po rá ri os in te gram ar -
tis tas con vi da dos por es pec tá cu lo.

Fi nal men te, as si na la ram-se al gu mas das fra gi li da des dos gru pos de te a tro
quan to às suas con di ções de pro du ção, apre sen ta ção e cir cu la ção dos es pec tá cu los. 
Des ta cou-se, como as pec to ful cral des te vec tor da in ves ti ga ção, que os gru pos de
te a tro são en ti da des em pre ga do ras, pre fe ren ci al men te, de di men sões re du zi das,
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com um ca rác ter fle xí vel e um pa pel im por tan te na de fi ni ção das tra jec tó ri as in di -
vi du a is da car re i ra dos ar tis tas.

Notas

1 O úl ti mo tra ba lho foi re a li za do no De par ta men to de So ci o lo gia (mes tra do em co -
mu ni ca ção e cul tu ra), no Insti tu to Su pe ri or de Ciên ci as do Tra ba lho e da Empre sa
(ISCTE). Inti tu lou-se To dos ao Pal co! Estu dos So ci o ló gi cos so bre o Te a tro em Por tu gal e
foi pu bli ca do pela Cel ta Edi to ra, em Fe ve re i ro de 2001.

2 De acor do com os re sul ta dos pre li mi na res do in qué ri to, as ci da des de Lis boa e Por -
to con cen tram o ma i or nú me ro de gru pos, com pa nhi as e pro jec tos de te a tro.

3 A pes qui sa em cur so de mons tra que 2/3 dos gru pos es co lhem os ac to res atra vés
de co nhe ci men tos pes so a is e 2/5 fa zem-no atra vés das suas an te ri o res par ti ci pa -
ções no pró prio gru po.

4 De uma amos tra mais vas ta po dem ser vir de exem plo dois ca sos: o Espa ço Gin jal,
ocu pa do pelo gru po O Olho, é um ca sa rão onde, no pri me i ro an dar, se en con tram
três sa las de pro du ção e de no vas tec no lo gi as, uma pe que na sala de en sa i os e, no
rés-do-chão, a sala de es pec tá cu los é, si mul ta ne a men te, a ofi ci na de cons tru ção,
mon ta gem, ar ru ma ção dos ce ná ri os e a bi lhe te i ra. A sala de pro du ção da Sen sur -
round si tua-se no Chi a do, no cen tro da ci da de de Lis boa, e a sala de en sa i os e apre -
sen ta ção dos es pec tá cu los si tua-se no Arma zém da Cos ta Ca bral, em San tos, onde
es ti ve ra tam bém a equi pa de pro du ção.

5 As ma ni fes ta ções cul tu ra is que re sul tam des tes fes ti va is têm, nor mal men te, um
fun ci o na men to au tó no mo; tra ta-se de uma se gun da es tru tu ra de pro du ção. Nes te
do mí nio, o em pre go mais es tá vel é o em pre go ad mi nis tra ti vo e de ges tão: as fun -
ções de di rec ção e co mu ni ca ção po dem man ter-se du ran te al guns me ses, mes mo
que o fes ti val dure uma ou três se ma nas. O em pre go mais fle xí vel é o dos ar tis tas
ac to res, en ce na do res, mú si cos, en tre ou tros. Os téc ni cos ocu pam uma po si ção in -
ter mé dia, numa ló gi ca de per ma nên cia.
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