
JOANA GRUPO DE TEATRO 

 Quando o Grupo de Teatro Joana nasce, ainda se sentem os ares que 

sopram da Revolução, e esta ficou-lhe no sangue. 

 O espírito revolucionário norteia o grupo, seja no teatro para a infância, 

seja no teatro de rua. Como se o que já foi feito só interessasse como ponto 

de partida para um aprofundar de uma linguagem que se renova 

constantemente. 

Os primeiros espectáculos para a infância, em que participei como 

elemento do grupo, resultaram de criações colectivas, aliás, toda a vivência 

era colectiva, estávamos juntos a trabalhar e também fora do trabalho, às 

vezes, era-nos difícil ordenar o tempo de trabalho e o de folga. A disciplina 

não se norteava por regras rígidas mas por uma adaptação constante às 

circunstâncias.  

Procurávamos um tema, improvisávamos sobre ele e construíamos um 

guião, ou vice-versa, e, quando tudo estava definido, ensaiávamos até 

encontrarmos uma coerência de todos os elementos do espectáculo.  

 Desta forma de trabalhar resultaram espectáculos muito vivos e 

interventivos, que trouxeram uma nova linguagem ao teatro para a infância. 

Mais tarde, quando volto a trabalhar com o grupo em Teatro de Rua, os 

espectáculos já se organizam de forma diferente. O espectáculo já está 

delineado quando é apresentado aos actores, a encenação e direcção de 

actores é assumida por uma pessoa, e existe uma grande aposta na 

cenografia e adereços. Mas, embora haja uma direcção, as personagens são 

criadas a partir de improvisações e a direcção é muita aberta a propostas 

criativas. 

No Teatro de Rua, do Grupo Joana, alguns espectáculos partem de 

personagens muito concretas, como por exemplo As Formigas e as Velhas, 

mas noutros espectáculos a imaginação lidera.  

O mundo imaginário que já transparecia nas primeiras criações vai 

tomando cada vez mais espaço, e as criações, embora sempre ligadas por 

pequenos fios à realidade, vão-se tornando cada vez mais poéticas, no 

sentido duma busca da essência das coisas.  



Como espectadora sei que, às vezes, viajamos nos espectáculos do GT 

Joana sem conseguirmos traduzir por palavras o que nos entusiasmou e 

qual a leitura que dele fazemos, mas com a certeza que ficámos mais ricos 

depois de o ver. 
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