
Introdução

No presente livro tenho como ponto de partida que o mundo do 
teatro em Portugal é constituído por um conjunto de organizações 
privadas e organizações de carácter público. O primeiro integra um 
conjunto de grupos de teatro que desenvolve uma intensa produção 
artística decorrente da realização de espectáculos e festivais. O segundo 
é um tecido restrito de organizações teatrais públicas, de que são exem-
plo o Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa – este foi reestruturado 
e passou a sociedade de capitais públicos –, e o Teatro Nacional de S. 
João, no Porto1. 

Os dois centros regionais das artes do espectáculo que existem no 
nosso país resultaram da parceria do Ministério da Cultura com as câ-
maras municipais. Trata-se do Centro Cultural de Évora (CENDREV), 
fundado em 1975, e do Centro Cultural de Viseu, fundado em 1998.

Desde os anos 70 até à actualidade, a organização do mundo do tea-
tro em Portugal faz-se, em grande medida, em torno das organizações 
privadas de iniciativa individual e/ou colectiva. Num relatório produzi-
do pelo Ministério da Cultura (2000) considerava-se a existência de um 
conjunto de 130 grupos e projectos de teatro, dos quais 22 benefi cia-
vam de uma subvenção regular do Estado. Deste conjunto, 10 grupos 
de teatro – com quinze ou mais anos de existência – assinaram com o 
Estado contratos de apoio com a duração de três anos, desde 1995, e 
12 grupos de teatro assinaram contratos anuais. 

1 Em 1998 estavam ligados a este último o Centro de Dramaturgia Contemporânea 
(DRAMAT), entretanto extinto, e o Festival Internacional de Teatro do Porto (PONTI).
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As dinâmicas deste mundo teatral – a organização dos grupos de tea-
tro, a sua fundação, o seu termo, a sua continuidade, os fi nanciamentos, 
os processos de profi ssionalização dos actores, a entrada em força dos 
mais jovens no mercado de trabalho – foram amplamente discutidas pelos 
actores, encenadores, cenógrafos, produtores, entrevistados ao longo do 
trabalho que realizei no terreno. 

Para uma parte dos entrevistados, os grupos de teatro são entidades 
empregadoras frágeis e sem capacidade de resposta para integrarem 
o elevado número de jovens que saem das escolas profi ssionais. Os 
grupos de teatro são descritos como estruturas muito débeis, com di-
mensões mais reduzidas do que em décadas passadas, sem capacidade 
para celebrarem contratos de trabalho permanentes. Predominam os 
contratos precários, com a duração de um ou mais projectos, celebra-
dos com os actores conhecidos no interior dos grupos de teatro. 

A outra parte dos entrevistados considera que o elevado número de 
grupos de teatro é o sinal de que os artistas vêem na sua fundação uma 
alternativa às restritas saídas profi ssionais que este mercado de traba-
lho lhes oferece. Assim, os grupos de teatro representam uma opção 
diferente no «circuito» dos grupos que já existem; funcionam como 
uma plataforma de apoio à criação de emprego; são uma maneira de o 
actor se «fazer conhecer» junto das instituições e mostrar a sua capaci-
dade de iniciativa. A concorrência entre os grupos de teatro revitaliza 
a criação artística e faculta um espaço de manobra para os mais jovens 
actores formados nas escolas profi ssionais, em maior número do que 
nas décadas passadas.

O objectivo deste livro é, exactamente, compreender e descrever 
como é que se organiza e funciona este mundo do teatro em Portugal 
durante a década de 90 até aos dias de hoje – vagamente apresentado 
nos parágrafos anteriores a partir das posições dos meus entrevistados. 
Para o fazer tenho em conta: (1) as organizações teatrais privadas; 
(2) as trajectórias individuais de carreira dos actores e dos encenadores, 
permanentes e independentes; (3) as dinâmicas dos dois vectores ante-
riores no mercado de trabalho teatral.

Das investigações herdadas 

à contribuição presente 

Em Portugal, os trabalhos sociológicos mais interessantes e que mais 
aprofundadamente incidiram sobre a produção e a recepção teatral são 
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em número reduzido. Do lado dos estudos sobre os públicos de teatro 
ainda não se fez uma investigação de carácter alargado. Todavia, devem 
destacar-se os trabalhos publicados pelo Observatório das Actividades 
Culturais, sob a direcção de Maria de Lourdes Lima dos Santos: os públi-
cos do Teatro de Almada (2000) e do Teatro S. João do Porto (2001). Por 
fi m, o trabalho de Carlos Mendonça (2001) sobre as políticas, as práticas 
culturais e os públicos na Companhia de Teatro do Algarve e dois artigos 
mais antigos sobre os públicos de teatro de Paulo Filipe Monteiro (1994), 
Vera Borges e Cláudia Madeira (1999).

Do lado da produção teatral, assinala-se o estudo pioneiro de Cris-
tina Baptista (1992), uma abordagem sobre o «campo do teatro» nos 
anos 80, as suas condições gerais de produção e de recepção. Mais 
tarde lancei as bases da actual pesquisa (Borges, 1999 e 2002). Por fi m, 
Joana Ribeiro (2002) trabalhou os espaços de apresentação dos espec-
táculos de teatro e André de Brito Correia estudou as relações de so-
ciabilidade no grupo de teatro Acto (2003a) e os diferentes lugares da 
representação teatral (2003b).

Ora, a investigação que apresento agora distingue-se das anteriores, 
na medida em que tenho como objectivo estudar o caso do teatro à 
luz da sociologia das profi ssões, organizações e mercados de trabalho 
artísticos. Em meu entender, as dinâmicas de organização dos grupos 
de teatro em Portugal, a profi ssionalização dos seus actores e da acti-
vidade teatral e artística, a que se assiste durante a década de 90 até à 
actualidade, justifi cam amplamente o enfoque da minha pesquisa e a 
mobilização dos instrumentos específi cos da sociologia. 

A par destas dinâmicas no mundo do teatro português, a falta de 
dados organizados, assim como as inúmeras – e não esgotadas – abor-
dagens possíveis da arte e do teatro, estão na origem da minha decisão 
de realizar este estudo. O ângulo de análise que escolhi e os resultados 
apresentados assomam-se pertinentes para realizar outras leituras deste 
universo artístico.

Importa sublinhar que, decorrente dos quatro anos de formação 
que fi z nos seminários de investigação, dirigidos por Pierre-Michel 
Menger, e da minha estada no Centre de Sociologie du Travail et des 
Arts (CESTA-EHESS), sou fortemente inspirada pelos seus trabalhos 
sobre o tecido artístico francês e pelos estudos discutidos com os cole-
gas, franceses e de outras nacionalidades.

Neste sentido, saliento a importância para este trabalho do estudo 
realizado por P.-M. Menger em La profession du comédien (1997b). Neste 
livro, o autor dirige e analisa os dados do primeiro grande inquérito 
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realizado junto de um milhar de actores. O seu objectivo foi estudar a 
identidade e a actividade deste grupo profi ssional em França. 

Além deste, assinalo ainda os estudos de Catherine Paradeise (1998) 
e de Serge Proust (1999). A primeira aborda o mercado de trabalho tea-
tral, estruturalmente aberto, dos actores franceses e o segundo analisa 
os modelos de intervenção pública no teatro. 

Mais recentemente, foram realizados três estudos sobre o teatro: a 
descentralização teatral em França, de Alice Blondel (2001); os modelos 
de organização dos actores na Polónia, de Justine Balasinki (2002), e na 
Alemanha de Leste, de Laure Verdalle (2003c). Chamo a atenção para 
estes dois últimos trabalhos, onde as autoras desenvolveram duas pers-
pectivas que, apesar das diferentes abordagens teórico-metodológicas, 
visaram a análise da importância das mudanças políticas na organiza-
ção do tecido teatral. J. Balasinki estudou os actores e os encenadores 
nos teatros institucionais na Polónia com a intenção de compreender o 
papel político destes artistas. L. Verdalle descreveu o papel da transição 
política na reorganização dos Ensembles.

No caso da presente investigação, não partirei das práticas políticas 
dos actores, mas sim dos modos de organização teatral e do estudo das 
trajectórias individuais de carreira dos actores e dos encenadores, das 
suas condições de profi ssionalização, recrutamento e engagement, nas or-
ganizações teatrais portuguesas da actualidade.

Actores e grupos de teatro 
enquanto objecto de estudo

A actual pesquisa surge depois do trabalho de mestrado realizado 
em torno de três grupos de teatro durante a construção dos seus es-
pectáculos (Borges, 1999 e 2001). Nesse estudo estiveram em causa os 
Artistas Unidos, o Teatro Nacional D. Maria II e o Pogo Teatro. O meu 
objectivo era analisar as suas três formas organizacionais, os processos 
de trabalho, as relações entre as equipas, as modalidades de carreira 
dos seus actores. Esbocei, assim, algumas refl exões sobre a evolução 
destes grupos no mundo do teatro português nos anos 90. Para o fa-
zer privilegiei a observação directa nos grupos de teatro durante os 
ensaios. Apoiei-me, principalmente, nas entrevistas aprofundadas que 
realizei junto das equipas de actores e encenadores, nos resultados do 
trabalho realizado no terreno, no meu diário de campo e nas notas que 
sistematizei para o efeito. 
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O objecto do presente estudo tem um carácter distinto e mais amplo, 
pois vou deter-me num maior número de indivíduos e grupos e, de uma 
forma mais aprofundada, vou analisar os percursos profi ssionais dos ar-
tistas e as formas de organização dos grupos de teatro. 

Com este livro pretendo dar a conhecer, concretamente, como é que 
se organizam as trajectórias individuais de carreira dos actores e encena-
dores e os destinos colectivos da sua actividade profi ssional nos grupos 
de teatro portugueses. E assim, tal como P.-M. Menger anunciou no pro-
grama de investigação do seu livro Le paradoxe du musicien (2001 [1983], 
p. 23), com a ideia de destinos colectivos, coloco este trabalho entre uma 
démarche macro e microssociológica, na medida em que os actores e os 
grupos de teatro se movimentam num espaço de possíveis e de oportuni-
dades em aberto que se conjugam e combinam entre si. 

Em relação aos grupos de teatro, estudo as novas e as velhas formas 
organizacionais, as suas mudanças internas e as suas características en-
quanto entidades de recrutamento, formação e empregadoras dos ac-
tores. Examino os tipos de relações contratuais de trabalho das equipas 
nos grupos de teatro, incidindo, em particular, na equipa de actores. 
A microanálise dos grupos vai levar-me a apreciar a diversifi cação das 
identidades profi ssionais e a complementaridade do trabalho no seu 
interior. Finalmente, considero a segmentação da actividade teatral, as 
lógicas programáticas e os tempos de trabalho no interior destas orga-
nizações. 

Do lado dos actores, vou debruçar-me sobre as dimensões «profi s-
são», «geração», «sexo», «reputação» e «diversidade das suas trajectórias 
individuais de carreira». Apesar de bastante reduzido em relação à versão 
original, neste texto terei em conta como é que os actores entraram no 
teatro, os seus modos de socialização profi ssional e as condições de in-
serção no mercado de trabalho teatral. Além disso, avalio as estratégias 
activas de trabalho dos actores e as orientações da sua multiactividade e 
mobilidade intersectorial. A um nível microssociológico, naturalmente, 
terei em atenção as relações que os actores e encenadores estabelecem 
com as restantes equipas de trabalho nos grupos de teatro: as tarefas de 
gestão, a execução de linhas de trabalho e a articulação dos esforços de 
cada equipa. Claro está que incidirei no destino que têm hoje as profi s-
sões teatrais de actor e encenador, protagonistas que aparecem no centro 
de uma rede de indivíduos que cooperam para o mesmo fi m. 

Em suma, o meu objectivo é compreender como é que se organiza 
o mundo do teatro em Portugal e de que forma se desenvolvem as 
trajectórias dos seus artistas nesta confi guração. 
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Quadro teórico e hipóteses de trabalho

À semelhança dos estudos realizados no Centre de Sociologie du 
Travail et des Arts (CESTA-EHESS), esta pesquisa inscreve-se numa 
tradição sociológica que faz das artes e dos artistas o seu objecto te-
mático. Desenvolvo aqui uma sociologia que se interessa pelo funcio-
namento dos mundos da arte e por todos os indivíduos e equipas cuja 
colaboração e cooperação são necessárias para produzir e fazer circular 
as obras (Becker, 1982). Esta sociologia apoia-se em conceitos que são 
veiculados por outros campos de análise, como a sociologia das profi s-
sões, do trabalho, das organizações, e a sociologia económica. 

Sigo, com muita atenção, um conjunto de pesquisas que se interes-
sam pelas temáticas das profi ssões, organizações e mercados de trabalho 
artísticos e têm como objectos de estudo o teatro, a dança, o cinema, a 
música, a escultura, a pintura, as artes plásticas, entre outros. Desta for-
ma, o meu trabalho benefi cia dos contributos de investigações empíricas 
recentes, algumas das quais realizadas pelos meus colegas de seminário, 
nos domínios artísticos referidos e em universos como a arquitectura, 
a música barroca, o rap e as músicas electrónicas, os comissariados das 
exposições, para citar apenas alguns exemplos. 

Os conceitos centrais utilizados neste livro são a profi ssão, a orga-
nização e o mercado de trabalho aplicados ao teatro. O quadro teórico 
principal segue o programa e as pesquisas empíricas de P.-M. Menger 
e ainda um conjunto de autores que me fornecem os quadros teóricos 
e os conceitos auxiliares, como são os casos de A. Strauss, E. Hughes, 
R. Moulin, E. Freidson, H. Becker, C. Paradeise, J. D. Reynaud e A. 
Abbot. Apresentarei, de uma forma sumária, os contributos mais im-
portantes, para a leitura deste trabalho, de alguns destes autores. 

O mundo do teatro e os seus micromundos

Como afi rmei acima, com este livro, a minha ideia é apresentar o 
«mundo» do teatro em Portugal. Por isso, convém esclarecer o uso que 
faço desta metáfora, amplamente descrita por Howard Becker em Art 
Worlds (1982). Na referida obra, o autor considera que cada mundo da 
arte contempla um conjunto de indivíduos cujas actividades produzem 
o trabalho artístico: os membros que pertencem a um determinado 
mundo da arte cooperam entre si muitas vezes e fazem-no de uma ma-
neira rotineira. Quando existem substituições nas equipas, os indivíduos 
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inteiram-se das convenções aplicadas e a cooperação não é afectada, 
economizando-se tempo e cumprindo-se os objectivos2. 

Para H. Becker, as convenções representam um contínuo ajusta-
mento das partes cooperantes em função das mudanças que podem 
acontecer; apreendem-se através da participação dos indivíduos; são 
transmitidas cada vez que mudam as equipas; referem-se a formas de 
organização, regras de criação, opções estéticas e materiais utilizados, 
etc. 

Em resumo, as convenções são de carácter organizacional e estético 
e apontam aquilo que muda e aquilo que se mantém, o que é regular e 
estável nos mundos da arte. Como afi rmaram P.-M. Menger e Jacques 
Revel no número especial da revista Annales dedicado aos mundos da 
arte, esta metáfora dá conta da diversidade de inscrições sociais da acti-
vidade e criação artísticas, das suas coordenadas espaciais de produção 
e circulação, da confi guração das relações sociais, do conjunto de acto-
res presentes na construção da obra, ao mesmo tempo ou em tempos 
diferentes (1993,  p. 1339). 

Estes mundos da arte de H. Becker são tributários dos trabalhos 
de Anselm Strauss (1992a) e da sua defi nição de mundo social. De 
acordo com este último autor, cada mundo social tem uma actividade 
principal, à qual estão associadas outras actividades. Essa actividade 
principal desenvolve-se num lugar preciso, implica a divisão social do 
trabalho e tem uma variedade de mundos sociais que se segmentam em 
«micromundos». 

A. Strauss apresenta as quatro características centrais dos mundos 
sociais, muito úteis para o meu trabalho de caracterização da plurali-
dade de formas organizacionais dos grupos de teatro portugueses: os 
micromundos têm fronteiras fl uidas, interpenetram-se, segmentam-se 
e fundem-se. De acordo com as suas palavras: «En premier lieu, les 
mondes sociaux s’entrecroisent. Là où certaines prestations sont né-
cessaires, on emprunte des technologies… Là où d’autres mondes se 
chevauchent… des alliances s’avèrent terriblement nécessaires. Donc, 
une tache essentielle de l’analyse est de découvrir de tels entrecroise-
ments et de dépister les processus, les stratégies et les conséquences 
associées… L’analyse peut devenir très compliquée du fait d’un second 
processus lui aussi important, la segmentation des mondes sociaux. 
La plupart des mondes, lorsqu’on les observe, semblent se dissoudre 
en une myriade de micro-mondes… Entrecroisement et segmentation 

2 Cf. os capítulos 1 e 2 (Becker, 1982, pp. 1-67).
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impliquent que nous sommes confrontés à un univers marqué par une 
formidable fl uidité... C’est un univers où la fragmentation, l’éclatement 
et la disparition sont les images en miroir de l’apparition, l’émergence 
et la fusion» (1992a, pp. 274-275). 

A par desta descrição do funcionamento dos mundos sociais, A. 
Strauss enumera as condições que favorecem a sua segmentação, re-
ferindo a evolução tecnológica, as diferentes experiências pessoais, a 
entrada das novas gerações, o recrutamento de outros indivíduos, a 
«invasão» de outros mundos, as novas actividades, os novos universos 
de discurso. 

No presente livro interessam-me estas noções de «mundo da arte» 
e «micromundos», na medida em que permitem analisar como é que os 
diferentes tipos de trajectórias individuais e organizacionais aparecem, 
desaparecem ou se desenvolvem no teatro em Portugal; como é que 
se cruzam as novas e as velhas formas de fazer no teatro, quais são as 
novas e as velhas «regras do jogo» (Reynaud, 1989), os percursos orga-
nizacionais que se fundem uns nos outros, reorganizados, aqueles que 
emergem, coexistem e concorrem para a redefi nição das suas fronteiras; 
como é que os actores e os grupos de teatro procuram novos estilos e 
recrutam especialistas de outras áreas artísticas e/ou técnicas. 

As noções de «mundo da arte» e «micromundos» facilitam a análise 
das co-ocorrências de acontecimentos e a co-construção das trajec-
tórias individuais e organizacionais no teatro português. Por aqui se 
depreende que o meu objectivo não é fazer a análise das trajectórias 
sociais determinadas pelo comportamento e pela estrutura do «campo» 
ou o estudo das relações de poder estabelecidas entre os «dominantes» 
e os «dominados», de acordo com Pierre Bourdieu e as propriedades 
retóricas dos campos de produção cultural.

A este propósito, o autor escreve: «La science des oeuvres culturelles 
suppose trois opérations […]: premièrement, l’analyse de la position du 
champ littéraire (etc.) au sein du champ du pouvoir, et de son évolution 
au cours du temps; en second lieu, l’analyse de la structure interne du 
champ littéraire (etc.), univers obéissant à ses propres lois de fonctionne-
ment et de transformation, c’est-à-dire la structure des relations objecti-
ves entre les positions qu’y occupent des individus ou des groupes placés 
en situation de concurrence pour la légitimité; enfi n l’analyse de la genèse 
des habitus des occupants de ces positions, c’est-à-dire les systèmes de 
dispositions qui, étant le produit d’une trajectoire sociale et d’une position 
à l’intérieur du champ littéraire […], la construction du champ est le préa-
lable logique à la construction de la trajectoire sociale comme séries des 

28 

O Mundo do Teatro em Portugal



positions occupées successivement dans ce champ» (1998, p. 351). Esta 
proposta não promove o estudo da co-ocorrência dos acontecimentos, 
como sugeri interessar-me, e determina as trajectórias profi ssionais dos 
actores pela forma como se encontra o «campo» teatral. 

Da mesma maneira, a noção de «campo» privilegia sempre a oposição 
entre «dominantes» e «dominados» e não acentua a necessidade do traba-
lho de conjunto, tão importante no universo teatral. Nos termos de uma 
análise interaccionista, interessa-me a diversidade de actores sociais pre-
sentes no mundo do teatro, as suas relações, a sua hierarquização, tendo 
em conta a infl uência de cada um no processo, os efeitos das relações entre 
os intervenientes, a maneira como se constituem as equipas de trabalho, 
as suas missões, as formas como agem em conjunto, as suas motivações. 
Entendo que me interessa para este estudo a ideia de concorrência, de que 
fala P. Bourdieu, pois no teatro facilmente se apreende, por exemplo, a 
«luta» entre os actores da jovem geração – cada vez em maior número – e 
os actores da geração intermédia. 

Por fi m, as noções de «campo» e as suas fronteiras, de P. Bourdieu, 
são entendidas através de posições retóricas. Em oposição, H. Becker 
defi ne as fronteiras dos mundos da arte através das práticas artísticas 
concretas. Ora, o «campo» de P. Bourdieu, ao contrário do «mundo da 
arte» de H. Becker, não me permite estudar o trabalho concreto das 
equipas nas organizações teatrais e as suas práticas organizacionais e 
artísticas, isto é, as missões das equipas, a divisão das tarefas, os novos 
engagements dos actores nos grupos de teatro, a entrada de artistas e ou-
tros especialistas.

Profi ssão de actor, organizações 

e mercado de trabalho teatral

Para estudar este mundo artístico e duas das suas principais profi s-
sões – os actores e os encenadores – discutirei brevemente alguns dos 
contributos que sustentam o presente livro e enquadram a análise do 
teatro no nosso país. Em L’artiste, l’institution et le marché (1992), de Ray-
monde Moulin, encontrei uma análise dos mecanismos económicos e 
sociais de construção do valor da arte contemporânea. A autora inter-
rogou os modelos de acção pública nos mundos e mercados da arte e 
traçou um retrato do artista a partir do exemplo dos artistas plásticos. 
Examinou ainda as biografi as profi ssionais e estéticas dos artistas e 
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