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Este artigo resulta de uma investiga~ao aprofundada sobre a organiza~ao do mundo
1
do teatro, em Portugal • Trata-se de uma investiga~ao em sociologia da arte e da cultura
conduzida no terreno, a partir de materiais empiricos como os inqueritos, as entrevistas, a
recolha de dados quantitativos e a sua a nalise estatistica, as analises doc umentais, os estu 
dos monograficos e as observa~6es in situ.
o estudo foi orientado tendo em conta urn conjunto de conceitos veiculados por pesqui
sas realizadas no dominio da sociologia das profiss6es, organiza~6es e mercados de trabalho
artisticos. Partiu-se, desta forma, de uma hip6tese empirica segundo a qual a reorganiza~ao
do mundo d o teatro portugues se faz a partir do duplo movimento de profissionaliza~ao dos
grupos de teatro e das traject6rias individuais dos seus actores.
Ao loogo desta investiga~ao analisam-se , por um lado, as condi~6es de entrada e de
inser~ao dos individuos nos grupos de teatro, a forma como mobilizam os seus recursos
pessoais, as suas competencias, os seus tipos de associa~ao no mercado de trabalho; e, por
o utro lado, descreve-se 0 funcionamento e a organiza~ao dos grupos de teatro, as suas redes
de coope ra~ao , segmentos de trabalho, form as de concorrencia.
o artigo que, agora, se apresenta retoma apenas uma parte da pesquisa realizad a.
ponto de partida e a analise dos tempos e contratos de trabalho dos actores nos grupos
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de teatrO portugueses, tendo com conta, sobretudo, alguns dos resultados do inquerito,
realizado no terreno desta pesquisa.
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2. 0 TERRENO E OS METODOS DE INVESTIGA<;Ao: 0 INQUERIT0

2

Para descrever as formas de organiza<;:ao dos grupos de teatro portugueses optou-se pela
realiza~ao de um inquerito, apresentado a seguir a par de alguns dos limites mais importan
tes que este trabalho encerra.
o inquerito decorreu entre 0 fim do ana 2000 e 0 principio do ana 2002. Inicialmente,
foram inquiridos os grupos de teatro que faziam parte das bases de dad()s do lnstituto
Portug ues das Artes do Espectaculo (IPAE) e da Inspec~ao-Geral das Actividades Cultu
rais (IGAC), bem como os grupos de teatro que apresentavam uma actividade artistica
regular no referido pertodo. Nesta fase da investiga~ao, 0 efeito "bola de neve" foi
determinante, po is solicitou-se aos directores dos grupos de teatro que sugerissem outros
grupoS de teatro seus conhecidos e com os quais mantivessem rela~6es dc trabalho privi
legiadas.
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A DELIMIT A<;Ao DO UNlVERSO DO lNQUERITO
Tal como foi mencionado acima, para este estudo foram inquiridos os grupos de teatro
3
que faziam parte das bases de dados do Ministerio da Cultura . 0 que significa que os grupos
de teatro inquiridos ora integravam os concursos, ora beneficiavam de subven~6es estatais
ou apresentavam, com regularidade, um progwma de actividades.
Foram exclufdos do universo de grupos de teatro inquiridos os grupos amadores. Aqui
reside um dos limites deste inquerito: a dificuldade sentida na determina~ao das "fronteiras"
existentes entre os grupos de teatro profissionais, os grupos de teatro semi-profissionais e
alguns grupos de teatro amadores 4.
Em suma, ao longo deste estudo optou-se par trabalhar £lao com base numa amostra,
mas sobre 0 conjunto dos grupos de teatro encontrados no terreno da pesquisa, a saber, um
universo de 102 grupos de teatro.

A ESTRUTURA DO QUESTIONARIO
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Em termos gerais) 0 questionario construfdo incidiu sobre: a funda~ao dos grllpos de
teatro, a constitui~ao das suas equipas, as fun<;:6es dos seus membros, os tempos de trabalho
e as rel::l~6es contratuais das equipas, 0 tipo de recrutamento, os tipos de financiamentos, os
tempos de actividade, a programa<;:ao dos grupos de teatro e as estrategias para fidelizar os
sells publicos. Desta forma, 0 questionario abrangeu diversas dimcnsoes de an:ilise, como a
geografica, jurfdica, organizacional, financeira, programatica.

A RECOLHA E A APRESENT A<;Ao DOS

RESULTADOS

AnLes de recolher intensivamente os dados, foi preparada a entrada preliminar no inte
rior de dez grupos de teatro para verificar a adequa~ao das perguntas construfdas. A fase d o
pre -tes te permitiu averiguar quais eram os maiores problemas do questionario e encontrar
solu~oes alternativds.
Nesta etapa da investiga<;ao, 0 limite encontrado prendeu-se com as dificuld nd es em
Sbtematizar as respostas dos inquiridos, na medida em que os grupos de reatm nao tem
llma organiza~ao funcional que pennita obter, rapidame nce) 0 numero exacto de membros
residentes e membros convidados. Assim, em conjunto com os interlocutares, foi ne ces
sario contar os indivfduos prcscntes nos espectacu] os de teatro, partindo dos contratos de
trabalh.o c/ou das fichas promocionais, construidas pelos grupos de (eana; 0 que pro vou ser
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desejavel um tipo de recolha directa dos dados. Alem disso, beneficiou-se de um conheci
mento in loco de cada um dos grupos de teatro que integram a referida investigal);ao.
Para a redacl);ao deste artigo, optou -se por apresentar, de uma forma esquematica, uma
parte dos resultados obtidos relativamente aos actores e os seus tempos e contratos de tra
balho nos grupos de teatro portugueses.

QuacL

3. 0 MERCADO DE TRABALHO TEATRAL DOS ACTORES:
ALGUNS RESULTADOS

o objectivo deste artigo e utilizar alguns dos resultados do inquerito aos grupos de teatro
portugueses e fazer 0 ponto da situal);ao relativamente aos tempos e contratos de trabalho
dos actores no interior dos grupos de teatro.
Procura-se, desta forma, definir os espal);os de oportunidade profissional dos actores,
tendo em conta as dimensoes destas equipas no interior dos grupos de teatro, as suas prin
cipais relal);oes contratuais de trabalho, formas de selecl);ao e recrutamento.
Assim, de acordo com os resultados do inquerito, 84% dos grupos de teatro tem actores
residentes e 16% nao tem actores residentes, conforme se ilustra no Quadro nQ l.
Este quadro apresenta um elevado numero de grupos de teatro com um nLicleo resi
dente de actores de dimensoes reduzidas, precisamente entre um e tres actores residentes.
o trabalho de investigal);ao que suporta este artigo e a pesquisa de terreno no qual se apoia
permite avanl);ar, aqui, com duas hip6teses explicativas para este cenario: por um lado,
as fragilidades organizacionais e
econ6micas dos grupos de teatro
Quadro nl! 1
Actores residentes nos grupos de teatro
portugueses nao permitem manter
GRUPOS DE TEATRO (%)
ACTORES RESIDENTES
equipas de actores com dimen
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3.1. A SAiDA DOS ACTORES RESIDENTES NOS GRUPOS DE TEATRO
A prop6sito da importancia da reduzida dimensao da equipa de actores residentes nos grupos
de teatro portugueses, parece oportuno introduzir outra variave! explorada no inquerito, a saber:
o numero de actores residentes que deL'{aram ou foram convidados a deixar os grupos de teatro,
nos ultimos cinco anos, precisamenre entre 1995 e 2000. Esta questao promove uma analise
sobre a actual organizal);ao dos grupos de teatro como empresas de bens artfsticos, a diversidade
dos seus comportamentos, 0 seu pape! como entidades empregadoras dos actores e os seus movi
mentos de reestrutura~ao intema. Os resultados sao apresentados no Quadro nQ 2.
De acordo com os resultados apresentados no Quadro nQ 2, durante um periodo de cinco
anos, 61 % dos grupos de teatro que afirmaram ter equipas de actores residentes nao regista
ram a safda de actores do seu elenco fixo. No entanto, os restantes 39% assinalaram a safda
de actores residente.s : com deito, 0 valor mais importante mostra que 31 % dos grupos de
teatro perderam entre um a tres actores residentes.
Este conjunto de resultados permite avanl);ar com duas conclusoes intermedias.
Em primeiro lugar, pode afirmar-se que a estabilldade da equipa de actores residentes nos
grupos de teatro portugueses nao e uma condil);ao da totalidade dos grupos de tearro com
actores fixos, pois 39% assinalou a safda de actores do seu elenco permanente.
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Em segundo lugar, complementando estes resultados com as conclusoes das entrevistas
aos responsaveis dos grupos de teatro, detecta-se um indicio do movimento de rcestrutu
ra~ao interna dos grupos de teatro portugueses, no sentido da diminui~ao das equipas de
actores residentes.
Assim sendo, outras questoes se levantam, embora nao se pretenda responder-lhes inte
gralmente, por agora: como e que se processa a reconfigura<;ao profissional dos grupos de
teatro portugueses a partir das suas equipas de actore ? De uma mane ira geral, quais sao as
consequencias desta recomposi~ao organizacional para a constru~ao das diferentes identi
dades profissionais no interior dos grupos de teatro portugueses?

3.2. Dos CONTRATOS DE TRABALHO PARA "TODA A VIDA"
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A partir dos resu ltados do inquerito aos grupos de teatro portugueses relaciona-se,
agora, a safda dos actores dos grupos de teatro com 0 numero de grupos que convida acto
res, 0 numero de actores convidados e a dura~ao das suas estadias nos grupos de teatro, i.e.,
os tipos de convites e as rela~6es contra tuais de trabalho estabelecidas entre os grupos de
teatro e os seus actores convidados.
Antes de apresentar as principais conclus6es a retirar dos resultados do inquerito, con
vem referir que os contratos verbais ou os compromissos apalavrados com os actores sao a
pratica mais frequente no interior dos grupos de teatro portugueses. "Conto contigo para 0
pr6ximo espectaculo" e a melhor expressao utilizada por um dos actores entrevistados para
descrever 0 tipo de rela<;ao de trabalho privilegiada no decorrer dos compromissos estabele
cidos pelos directores dos grupos com os actores.
Apesar desta advertencia, existem alguns grupos de teatro cujos contratos d e trabalho
sao forma is e enunciam os deveres dos actores e dos grupos de teatro, fazendo (ace a impre
visibilidade da cria~ao teatral e estipulando os montantes salariais, os tempos, os espa~os de
ensaios e apresenta<;ao dos espectaculos.
Os resultados obtidos no inquerito realizado mostram que 81 % dos grupos de te atro por
tugueses convidam actores para as suas equipas de trabalho. TenJo em co nta os resultados
apre entados acima, 0 desenvolvimento de estrategias de convite aos ac torcs tem um valor
muito importante no mundo do teatro portugues, na medida em que os grupos de teatro
associam equipas de actores fix~s e, simultaneamente, equipas de actores convidados, dispo
nfveis no mercado de trabalho.
No questionario construfdo foram considerados os convites aos actores: realizados ao
espectaculo, os convites para um ano, os convites para mais dc' um ana ou temporada de
trabalho. Em lin has gerais, verificou-se existir uma dupla segment d~ao no interior dos
grupos de teatro portugueses que convidam actores: 57% dos grupos de teatro apcnas con
vidam os actores ao espectaculo ou ao projecto; 22% convidam os actores ao esp ect;'iculo,
para um ano e para mais de um ano; 12% dos grupos de teatro convidam os actores ao
espectaculo e para um ano.
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Podem, en tao, distinguir-se do is importa ntes tipos de estrategias de co nvite dos grupos
de teatro portugueses para contra tar os seus actores: as estrategias de convite ao projecto e
as estrategias mistas. As estrategias marginais sao, como 0 proprio nome 0 indica, residuais
entre as praticas de gestao dos grupos de teatro.
o Quadro nQ 3 ilustra estas estrategias-convite dos grupos de teatro portugueses e,
consequentemente, os tipos de contratos e a duras;ao dos tempos de traba lho dos actores
nos grupos de teatro.
Quadro
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A analise destes resultados permite concluir, em primeiro lugar, que 0 convite dos acto 
res ao espectaculo ou ao projecto e uma das marcas principais das polfticas de gestao dos
actores, no interior dos grupos de teatro portugueses. Segundo, as estrategias mistas de
contratas;ao dos ac tores revestem-se de um caracter relevante no seio dos grupos de teatro,
pois representam a diversificas;ao e a flexibilizaS;ao das formas contratuais de trabalho dos
grupos de teatro em relas;ao aos seus actores.
Por fim , em geral, os grupos de teatro portugueses nao convidam os actores para traba
lhar, unicamente, por periodo sllperiores a um ano. Por esta razao, pode afirmar-se que os
contratos de longa duras;ao nao representam senao estrategias marginais, no actual tecido
do teatro portugues.
A prop6sito das relas;oes contra tuais de trabalho dos actores nos grupos de teatro portu
guese s, 0 inquerito possibilita 0 aprofundamento das conc1usoes apresentadas no paragrafo
anterior. Os responsaveis dos grupos de teatro foram interrogados sobre a duraS;ao aproxi
mada da estadia dos actores convidados nos grupos de teatro, no decorrer dos liltimos cinco
anos.
Os inquiridos dispunham de tres hipoteses de resposta: seis meses ou menos; sete a 24
meses; 25 ou mais meses. A resposta a esta questao permitiu detectar as tendencias gerais
dos grupos de te atro portugueses, no que concerne a celebras;ao dos contratos de curto,
medio e longo prazo. Os resu ltados apurados sao apresent;1Jos no Quadro nQ 4.
N este quadro, os dados finais consolidam as conclusoes anteriores: nos Ldtimos cinco
anos, os resultados aproximam-se dos valores apresen tados no quadro 3, para os grupos de
teatro que desenvolvem, apenas, estrategias de contrat:1<;::to ao espectaculo, assim como
para os grupos de teatro que desenvolvem estrategias de contratas;ao mistas - ao projecto e
:1 um a na; :10 pro·ecto, a um ana e a mais de um ano.
Assim, entre 1995 e 2000, 55% dos grupos de t~atro portugueses convidam os actorcs
para pedodos de trabalho de seis meses ou menos, i.e., mais de metade dos grupos de teatro
tem contratos de curta duras;ao com os actore s. E (linda: 23% dos grupos de teatro con
vidam os actores para um pedodo de trabalho mais alargado, entre os se te c os 24 me st's;
apenas 3% dos grupos de reatro convidam os actores para 25 o u mais meses de activid ade.
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Quadro nQ 4

Dura<;ao dos contratos estabelecidos entre os gru pos
de teatro e os actores convidados (1995-2000)
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o que sugere que os contratos ou convites de trabalho "para toda a vida" nao fazem
parte das actuais estra tegias de gestao dos grupos de teatro portugueses.
A analise destes resultados relativos aos contratos dos actores permite reafirmar a impor
tancia de que se revestem, na actualidade, as rela<;6es contratuais de trabalho ao projecto e,
em certa medida, as form as de contrata<;;ao mistas, onde prevalecem as op<;6es que incluem
os con rratos ao projecto.
Vejamos, agora, qual e a rela<;ao entre 0 tipo de contra to, habitualmente realizado pelos
grupos de teatro nos ultimos cinco anos, e 0 numero de actores convidados ao projecto. Para
o saber, procedeu-se ao cruzamento do numero de actores convidados ao espectaculo e a
dma<;ao dos contratos dos actores nos grupos de teatro.
Quadro nQ 5 fornece mais informa<;;6es sobre as politicas contratuais de trabalho
seguidas pelos grupos de teatro portugueses e os estatutos dos actores convidados.
Na vertical, verifica -se que dos 55% dos grupos de teatro que convidaram os actores
por perfodos de seis meses ou menos: 23% dos grupos de teatro convid aram entre urn e tres
actores ao espect:l c ulo ; 19% dos grupos de teatro convidaram entre quatro e seis actores ao
espectaculoj 8% dos grupos de teatro convidaram entre sete e oito actores ao espectaculo.
Alem disso, dos 23% de grupos de teatro com contratos de media dura<;ao: 14% convidaram
entre um e tres actores ao projecto; 6% convid aram entre qua tro e seis actores ao projecto.
N a horizontal, pode ler-se que dos 38% de grupos de teatro que assin alaram ter entre um
e tres actores convidados ao espectaculo: 23 % dos grupos de tea rro referiram os contratos
de curta dura<;ao com os actores e 14% dos grupos de teatro referiram os contratos de media
dura<;ao.
Estes resultados acentuam 0 que se escreveu, anteriormente, sobre as estrategias de con
trata<;;ao dos grupos de teatro portugueses. A este nfvel, pode concluir-se que estes grupos
de teatro sao entidades empregadoras ao projecto e estruturas de engagement flex lvel dos
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seus actores, onde predominam as rela~oes contratuais de trabalho definidas ao projecto e
as estrategias de contrata~ao mistas, embora estas ultimas sejam menos significativas do que
as primeiras. Como consequencia geral, assiste -se a uma evidente "hibrida~ao dos estatutos
da actividade" dos actores (Menger, 2005), no interior dos grupos de teatro portugueses.
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3.3. SELEC<;Ao E RECRUTAMENTO DOS ACTORES NOS GRUPOS DE TEATRO:
A IMPORT ANClA DOS CONHEClMENTOS PESSOAIS

De acordo com os resultados apurados no inquerito realizado, referentes a uma pergunta
de resposta multipla, 0 recrutamento dos actores que integram os grupos de teatro portu
gueses e feito pelo director artfstico, em 41 % dos grupos de teatro inquiridos, pelo responsa
vel do grupo de teatro, em 37% e pelo conjunto do grupo de teatro, em 24%.
Quantos as polfticas de recrutamento dos grupos de teatro portugueses, uma pergunta
de resposta multipla poe em evidencia a importancia das rela~oes de inter-conhecimento
e dos canais de selec~ao informais, pois, dois ter~os dos grupos de teatro inquiridos assina
laram que os convites aos actores sao feitos com base nos conhecimentos pessoais dos seus
responsaveis.
C erca de 42% dos grupos de teatro inquiridos fazem a selec~ao dos actores convidados
a partir da sua participa~ao anterior em espectaculos de teatro. 0 que significa que 0 direc
tor do grupo de teatro solicitou informa~oes sobre 0 actor a outro profissional com quem
o mesmo ja trabalhou, acompanhou 0 actor no palco em situa~ao de trabalho e apreciou 0
resultado da sua participa~ao num espectaculo.
Em seguida, 39% dos grupos de teatro assinalaram as modalidades de selec~ao e recruta
mento realizadas a partir da participa~ao anterior do actor no proprio grupo de teatro.
Assim, 0 responsavel conhece as suas qualidades tecnicas e pessoais, a sua capacidade rela
cional, a intensidade e implica~ao que deposita no seu trabalho.
A participa~ao anterior no teatro e no grupo de teatro responsavel pela selec~ao dos
actores contrastam com 0 recrutamento por casting, referido apenas por 16% dos grupos de
teatro inquiridos.
As polfticas de recrutamento como a participa~ao anterior em espect<kulos de teatro e
a participa~ao anterior no proprio grupo de teatro que recruta remetem para a importancia
das experiencias de trabalho, 0 conhecimento previo das competencias tecnicas e de socia
bilidade do actor, a sua capacidade de adapta~ao ao contexto de cria~ao teatral e aos seus
colegas de trabalho.
Os responsaveis pelo recrutamento nos grupos de teatro valorizam, neste caso, as qua
lidades pessoais do actor e, a partir do seu itinerario profissional, apercebem-se do capital
de competencias que, potencialmente, podem reutilizar na prepara~ao dos e:, pectaculos dos
seus grupos de teatro. No mesmo sentido destas estrategias de recrutamento no interior dos
grupos de teatro portugueses, num artigo sobre a importCmcia da performance individual
para 0 sucesso de uma empresa, David Jacobs afirmou: "the only reliable indicator of future
performance is past performance in a similar position." (1981: 691) .
Segue -se a polftica de recrutamento ligada as l'scolas profissionais e artfsticas: 26% dos
grupos de tcatro inquiridos afirmaram escolher os actores a partir dessas escolas, mostrando
valorizar, em certa medida, 0 conhecimento formal e as competencias tecnicas do actor.
Finalmente , a~ rarticipas:oes do actor no cinema (2%) e na te le visao (4%) l1a o sao m eios
de selec~ao e recrutamento considerados importantes, por pa rte dos responsav i e direc
tor·~ ;, dos grupos de teatro inquiridos . 0 q ue merece cl uas nulas lnte m edia res uILan tes cia
observa~ao no terren o: em pr im e iro lugar, 0 c inema e 0 lcar ro nao sao d o is tn un clos a rtl ' ri
cos interdependentes no qu e respeita aos actores (existirao actores de cinema e acrares de
teatro?) Em segundo lugar, no terre no Je sta pcsquisa, mais facilmente se cncontrall1 casos
de recrutamento dos actores para 0 teatro atraves do seu trabalho telcvisivo do que a rr:wes
do seu trabalho no cine ma.
I
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N as entrevistas aprofundadas, realizad as junto dos responsaveis pelos grupos de teatro,
destaca ram-se ainda quatro factores relevantes para 0 convite de urn actor: a idade e 0 sexo,
de acordo com os espectaculos que 0 grupo de teatro pretende realizar; 0 local de residen
cia dos ac tores - no caso dos grupos de tea tro loca lizados fora das grandes cidades, este e
um elemento incontornavel, a par da motiva ~ao do actor para a mudan~a de residencia;
nnalmente, a sua capacidade para desempenhar outras tarefas arrtsticas e nao artfsticas no
interior dos grupos de teatro.
Em conclusao, pode afirmar-se que processos de se l ec~ao e rec rutamen to dos actores
portugueses se baseiam nao tanto nas competencias tecnicas e conhecimentos teoricos do
actor, mas na sua capacidade de inicia tiva; capacidade para se relaciona r co m os outros
membros (qualidades pessoais); nas suas experiencias profissionais ante rio res (competen
cias essencia is); na sua disponibilidade para 0 desempenh o de outras tarefas no grupo (co m
petencias adiciona is); na sua capacidade para se adap ta r ao grupo de teatro (saber-agir) e
para fazer evoluir a sua expertise.

4. SITUAC;AO lABORAl FlEXivEl DOS ACTORES NOS GRUPOS
DE TEATRO: UMA REGRA GERAl?

o

estudo que suporta a redac~ao deste artigo mostra qu e 0 cenario mais lIsll al no mundo
do teatro portugues e a inscri~ao do actor como um trabalhado r independente. Em termos
gerais, no caso dos actores que desenvolvem 0 seu trabalho como ind ependentes dos grupos
de tea tro, os se us rendimentos sao auferidos no exerdcio, por conta propria, de uma activi
dade de presta~ao de servi~os.
Com efe ito, n ao existe qualquer encargo adicional para 0 grupo de teatro empregado r
que economiza 23,75% da seguran~a social; 0 que justifica, em par te, as op~6es dos grupos
de te atro, apresentad as nos pontos 3.1. e 3 .2 . deste a rtigo. Cabe ao trabalhador pagar a
totalid ade da segu r an~a socia l, se quiser ter direito a mesma. Os actores titulares destes
rendimentos sao obrigados a passar um recibo, em impresso oficial, vu lgarmente designado
como "recibo verde,,6.
N o caso dos actores que dese nvolvem um trabalho depende nte, as re munera~6es, pagas
ou postas a sua disposi~ao, proveem do trabalho po r conta do grupo de tea tro, prestado ao
abrigo de um contra to individual de traba lho o u de outro a ele lega lme nte equiparado. Esta
s itLl a~ao de traba lho depe nde nte obriga ao pagame nto , pela entidad e empregadora, de uma
taxa de 23,75% sobre 0 orde nado para a seg uran~a social; 0 ac tor trabalhador te m de des
Contar 11 % para a seguran~a socia l, alem da taxa de reten~ ao na fo nte de IRS.
Ao longo do estudo mencionado mostro u-se ainda que, na actualidade, a sit u a~ao labora l
dos actores portugueses e carac terizada: pelo abandono do modelo de carre ira profissional
linear, pelas interrup~6es - afas ta mentos temporarios ou definitivos - , reor ienta~6es profis
sionais, fragmenta~ao dos tempos de trabalho dos actores nos grupos de tea tro, combina~ao
de es tatutos - actor residente num grupo de teatro e, simultaneamente, convidado noutro
grupo de teatro -, compromissos de trabalho precarios nos grupos de tea tro, experie ncias
profissionais diversas.
Ora, a par tir dos resultados do inquerito, apresentados acima, conclui-se que a identi
dade profiss ionaI dos acto res por tugueses e, hoje, forte me n te constr ufd a em tomo de coope
raC;:6es artfsticas de cu rta d urac;:ao nos grupos de teatro. Estes novos modelos de gC~. Lao da
mao-de-obra artfstica nao garantem aos actores a estabilidade do se u emprego nos grupos
de teatro , nem a seguran~a dos seus compromissos Je tr::lbalho.
Esta si tu a~ao con tras t"l com 0 passaJo e as rda~oes conrratllrtis de rrabalho para "tod •. a
vida", predominantes nos grupos de teatro portugueses, durante as decadas de 70 e 80, de
acordo com os testemunhos dos directores dos grupos de teatro entrevistados.
Pa ra enquad rar, a um nfve l mais globa l, es te con junto de resultados apresentados sobre
os acto res no mcrcado de trabalho teatral portugues e a re co nfi gura ~ao dos se us modclos
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de emprego convocam-se aqui, resumidamente, os contributos de Peter Auer e Sandrine
Cazes (2000).
Estes autores procuram esclarecer as mudan<;as que se produzem nos mercados de
trabalho da Uniao Europeia l' . Uma parte da sua analise discute a importancia do traba
Iho temporario e os empregos de curta dura<;ao. Em particular, apresentam-se duas das
suas conclusoes. A primeira e, como afirmam : "II y a des pays qUI presentent a la fois une
proportion elevee d'emplois temporaires et une anciennete moyenne relativement elevee
(Finlande, Suede, Portugal et Grece) et des pays qui se caracterisent par une faible propor
tion d'emplois temporaires et une anciennete, comme Ie Royaume -Uni, Ie Danemark et
I'Irlande." (2000: 444).
A segunda conclusao e que, entre 1985 e 1998,0 trabalho temporario aumentou, con
sideravelmente, em pafses como a Espanha, Finlandia, Fran<;a e, mais recentemente, em
Portugal. No nosso pafs, 0 trabalho temporario contribui com 17% para 0 emprego total,
seguido da Finlandia com 18% e, ainda, a Espanha com 33%. Nos outros pafses, a contribui
<;ao do trabalho temporario para 0 total do trabalho atinge nlveis inferiores.
Estes autores sao prudentes quanta a afirma<;ao de uma explosao do trabalho tempora
rio, mas, na verdade, a sua importancia cresceu em rela<;ao ao emprego total e, no mercado
de trabalho, representa uma via de acesso ao emprego. A mobilidade e a flexibilidade con
centram-se neste segmento de mercado, em particular no caso dos jovens que vivem "idas
8
e voltas" constantes entre emprego temporario e desempreg0 .
Os resultados do inquerito realizado nos grupos de teatro portugueses fazem pensar que
existe uma segmenta<;ao do mercado de trabalho dos actores. Num segmento predominam
os empregos estaveis nos grupos de teatro com estrategias de residencia, limitadas a uma
equipa reduzida de actores fixos. No outro segmento, que ganha cada vez mais terre no no
mundo do teatro, predominam os actores com contratos ao projecto ou ao espectaculo. Esta
conclusao tern mais importancia, ainda, uma vez que se assiste a safda de actores residentes
dos grupos de teatro, nos ultimos cinco anos. Os contratos de curta dura<;ao que os grupos
de teatro privilegiam nao tern a posi<;ao marginal do passado. Mais ainda: os resultados
finais do estudo realizado, a par da observa<;ao empfrica do mundo do teatro portugues,
permitem afirmar que os contratos ao projecto persistem durante toda a vida profissional
dos actores portugueses.
Em suma, esta segmenta<;ao da-se entre uma parte dos actores estaveis no interior dos
grupos de teatro e outra parte dos actores, considerada uma periferia flexfvel, com muito
interesse para os grupos de teatro. Estas duas partes associam-se no mercado de trabalho
teatral portugues, com formas originais de articular os convites flexlveis e os contratos per
manentes nos grupos de teatro.
quadro geral, de que falam os autores citados acima, parece confirmar-se para 0
tecido do teatro portugues - um mercado de trabalho precario para a generalidade dos
seus profissionais, com um segmento de actores residentes nos grupos de teatro associado a
outro segmento de actores, em crescimento, com engagements flexlveis, m6veis e, tend en
cialmente, com a dura<;ao de um projecto.
Para compreender a actual situa<;ao descrita no interior dos grupos de teatro portugue
ses, a partir do trabalho dos actores, podem recorrer-se aind a aos resultados de uma analise
sobre a industria cinematografica (Faulkner, Anderson, 1987), em Hollywood. Estes autores
apontam tres mecanismos facilitadores do desenvolvimento das organiza<;oes ao projecto no
mundo do cinema: os contratos de curta dura<;ao, a "mutuality of choice" e a minimiza<;ao
dos overhead.
Apesar das diferen<;as dos d ois contextos de produ<;ao artfstica, estes argumentos sao
detectaveis no mundo do teatro portugues, pois, nas suas organiza<;6es predomina uma ges
tao ao projecto das equipas de actores - para uma parte importante do universo inquirido-,
e men os uma gestao feita com base em contratos estaveis e contfnuos; os actores sao esco 
lhidos para trabalhar nos grupos de teatro com base nos conhecimentos pessoais que detem
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e nas suas participa<;oes anteriores nos grupos de teatro; e os grupos de teatro procuram
reduzir as suas despesas fixas.

5. CONCLUSOES
Na actualidade, 0 peso econ6mico das grandes equipas de actores residentes tornou-se
um modelo ineficaz para a orgaoiza<;ao dos grupos de tca tro portuguescs, como 0 confirmam
os resultados do inquerito apresentado, as entrev istas com os responsave is pelos grupos de
teatro e as biografias dos actores.
Nas entrevistas com os responsaveis dos grupos de teatro considera-se que os encargos
dos contratos para "toda a vida" justificam a redu<;ao das dimcnsoes da s equipas de ac to res
residentes . Os contratos de curta dura<;ao afiguram-se mais vantaj osos para os grupos de
tea tro e nao represe ntam constrangimentos econ6micos tao elevados para estas organiza
<;oes artfsticas. Os respo nsaveis acentuam, ainda, a necessid ade de renovar as compctencias
dos se us co laboradores. Para alguns, trabalha r sempre com os mesmos actores e ente ndido
como urn sinal de desgaste, rotina cri ativa e esgo tamento das f6rmul as de traba lho. Por isso ,
uma margem flexfvel de actores "irriga" os reduzidos elencos fixos durante a realiza<;ao dos
projectos teatrais.
Nas biografias analisadas ao longo da investiga<;ao, os actores das gera<;6es jovens e inter
medias deixam tambem de falar no gr upo de tea tro para descrever, antes de ma is, a forma,
o conteudo do seu traba lho e 0 seu percurso artfstico. 0 auto -emprego dos actores torno u- se
uma forma de trabalho alternativa que torna mais eficiente a sua resposta as oportunidades
de trabalho que , muitas vezes, 0 pr6p rio inventa e constr6i para se manter no mercado
artfstico .
A permanencia num unico grupo de teatro ocupa muito do tempo de tra ba lho destas
gera<;6es de ac tores e obriga a alguma exclusividade, 0 que os impede de se dedica rem aos
seus pr6prios projectos, dese nvolverem experiencias diferenciadas nos grupos de teatro e
mesmo fora deste dominio artfstico, no utros secto res de mercado .
Eneste sentido que os actores portugueses procuram a fle xibilidad e das suas rela<;oes
de trabalho e da sua situa<;ao profissional, em geral. Por isso, a passage m de um grupo de
teatro para outro, ou de um secto r de mercado para o utro, adquire um caracter estrategico
na carreira dos ac tores, oa medida em que permite conhece r diferentes indivfduos do meio,
ter informa<;6es sobre multiplos projectos, enfim, mostrar-se e dar-se a conhecer. Estes sao
elementos que aumenta m as suas areas de trabalho e as suas oportunidades profissiona is no
mercado tea tra!'

6. PERSPECTIVAS
Importa interrogar agora, de uma forma sumaria, as perspec tivas qu e se desenham para
o mundo do teatro portugues, em particular, no que diz respeito aos actores e as rela<;oes
COntratuLlis de trabalho no interior dos gru pos de teatro.
Por agora, ficou provado que, na decada de 90 ate a actualidade, a reorganiza<;ao do
mereado de trabalho tea tral portugues passa pela safda de actores do elenco res id en te dos
grupos de tea tro e pelas coopera<;oes artfsticas de curta dura<;ao .
De facto, no decorrer dos u!timos anos, as reg ras do jogo alteraram -se: da parte do ' gru 
pos de teatro procura-se fundar c desenvolver organiza<;oes teatrais flexfveis, de dimensoes
reduzidas. com um caracter temporario, activadas q uando exi~ le um proj ec to definido : cb
parte dos actorcs assiste-se a individua!iza<;ao das suas traj ect6rias de carreira f<lce aos gru
pos de teatro.
Esta individualiza<;ao das traject6rias profiss ionais dos actores e um a das mar ti S de
ruptura com os grupos de tea tro mais antigos, mas esta tamhem ligada, de uma fo rma pro
fun.d a, as transforma<;oes q ue se viv em, globalmente, no que respeita os modoc de regula<;ao
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e organizac;ao colectiva e individual do trabalho. Estas evoluC;6es nao estao apenas ligadas
aos actores nos grupos de teatro portugueses, mas a todas as actividades e profiss6es no
teatro e noutros sectores produtivos, a nlvel nacional e europeu.
Levanta-se, aqui, como hip6tese que as modificac;6es no interior dos grupos de teatro
portugueses e nas traject6rias dos seus actores exigem formas de trabalho limite e combi
nac;6es contratuais que se mostram mais originais e diferenciadas, quando comparadas com
o passado. Estas dinamicas sao a manifestac;ao clara de uma mudanc;a forte da realidade
teatral portuguesa, nos dias de hoje: nao s6 os artistas se tomam empresarios de si pr6prios
e criam 0 seu mere ado de trabalho como os grupos de teatro oscilam, de uma forma imprevi
slvel, entre 0 estatuto de nichos de emprego protegidos e nichos de emprego "movedic;os".
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