
PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA NO NAMORO 

O Projeto AIAI apresenta: 

Tlm: 916285855  E-mail: projetoaiai@gmail.com 
Site: projetoaiai.com 
Facebook: AiAi - ATELIERS E INICIATIVAS ARTÍSTICAS ITINERANTES 



Dentro das paredes de uma amizade antiga entre duas 
colegas de uma escola secundária , nasce um 
amor  secreto. Neste encontro único entre duas pessoas 
do mesmo sexo, o medo da discriminação aperta os seus 
movimentos e encerra no silêncio uma relação de poder e 
controlo  que rapidamente sufoca a liberdade de quem 
tem mais dúvidas sobre si mesma. Empurrada pelo medo 
de ser invisível e puxada pelo desejo de ser especial, Rita 
vê-se assim  encurralada numa relação abusiva que lhe 
traz vida mas que, ao mesmo tempo, lhe anula a 
existência. 

A metodologia do Teatro-debate parte de vivências 
reais de um grupo de pessoas que vivem uma 
determinada realidade tida como problemática, 
trazendo-a a palco, para estimular a consciência social 
e o debate público em seu torno. Esta metodologia 
coloca a tónica na participação ativa do público na 
exploração de todas as alternativas possíveis e criativas 
para a resolução dos problemas abordados na peça. 
Depois da apresentação da peça, abre-se um espaço de 
reflexão, diálogo e experimentação em torno das várias 
situações problemáticas abordadas na sua história. O 
público - alunos e professores -  é convidado a entrar na 
peça, substituir os seus personagens e explorar novas 
soluções para os dilemas vividos pelo seu personagem. 



(1) Prevenção da Violência no namoro;
(2) Educação sexual;
(3) Prevenção da discriminação e homofobia;

! Comunicação e expressão, debate de ideias e assertividade;
! Análise crítica do problema em foco
! Expressão emocional, resolução de problemas e gestão de 
conflitos interpessoais;
! Criatividade e expressão livre; 
!  Identificação e mobilização dos recursos de apoio disponíveis 
entre pares, família, escola e sociedade civil;
! Diálogo entre os vários intervenientes da comunidade escolar: 
alunos, docentes, auxiliares educativos e famílias em torno das 
temáticas;
! Abordagem dos temas em situação de sala de aula, ao nível do 
currículo formal e informal de aprendizagens.



Amizade e namoro 

Sexualidade e afetos 

Auto-estima e Comunicação 

 Conflito e Violência no namoro 

Identidade e orientação sexual 

Discriminação e homofobia 

Intimidade e exposição nas redes sociais 

Indisciplina em sala de aula 



A violência no namoro é entendida como qualquer acção 
ou acto, quer seja de natureza física, psicológica, verbal, 
moral ou mesmo de natureza simbólica, que cause morte, 
dano ou sofrimento ao outro (Nascimento & Cordeiro, 
2011). 

De acordo com O’Keefe (2005),  a dinâmica das relações 
de namoro violentas dos adolescentes parecem ser 
diferentes dos relacionamentos abusivos dos adultos, 
sendo que a violência física e psicológica nas relações de 
namoro na maior parte das vezes envolve a utilização 
recíproca de violência por parte de ambos os parceiros. 

Os estudos realizados em Portugal, apontam para níveis 
de violência preocupantes. Um estudo recente realizado 
em Portugal sobre a violência no namoro, com 4667 
estudantes (do ensino secundário, do ensino profissional e 
do ensino superior) obteve que 25.4% dos jovens, 
entre os 13 e os 29 anos, referiram ter sido vítimas de 
violência na sua relação de namoro durante o último ano 
(Machado, Caridade, & Martins, 2010). 



Destinatários: alunos do 8º ao 12º ano 
Duração: peça 30 minutos + debate 60 minutos 
Atores: Sissi Aubert e Irene Monteiro 
Som: Nair Marques 
Espaços: Sala de aula, biblioteca, auditório, polivalente etc. 
Espaço cénico: mínimo 4m largura, 4m profundidade 
Tempo Montagem: 1h30 
Tempo desmontagem: 1h 

AiAi abana mas não cai! 

Uma proposta que brinca com o equilíbrio, pisa o risco e desafia 
as alturas.AiAi – Um projeto artístico, cultural e educativo que 
surge com o intuito de criar um núcleo nómada interdisciplinar 
de artes e expressões que propõe uma variedade de atividades 
apoiando-se com mais ênfase no teatro como vector de emoções 
e de aprendizagens. 

AiAi – Provoca o desenvolvimento da criança nas suas dimensões 
física, emocional, social e cultural. Funde os objetivos 
pedagógicos abordados nas diversas áreas curriculares, a uma 
educação para os afetos, a diversidade, a reflexão crítica, a 
autonomia e responsabilidade, a cooperação, a participação ativa 
e a solidariedade. 


