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Sessões descontraídas 
(Relaxed sessions) 
 Introdução 
 
As sessões descontraídas foram introduzidas em espaços culturais no 
estrangeiro a pensar nas necessidades das pessoas que experienciam 
dificuldades de interacção social, extrema sensibilidade a estímulos sensoriais 
e uma aversão a factores imprevisíveis que quebrem as rotinas. Para estas 
pessoas, as suas famílias e os seus amigos, uma simples ida a um espectáculo 
pode ser causadora de angústia e ansiedade, para além do medo de que o 
comportamento da pessoa possa ser julgado severamente pelo resto da 
audiência.  
O que são? 
 
As sessões descontraídas são sessões de teatro, dança, cinema ou outro tipo 
de oferta cultural que decorrem numa atmosfera mais descontraída e 
acolhedora e com regras mais tolerantes no que diz respeito ao movimento e 
ao barulho na plateia. Podem ainda implicar pequenos ajustes no espectáculo 
(iluminação, som, etc.) e no acolhimento do público, para melhor se adaptarem 
às suas necessidades.  
 
 Para quem? 
 
Destinam-se a todos os indivíduos e famílias que preferem ou beneficiam 
de um ambiente mais descontraído num espaço cultural, reduzindo os 
níveis de ansiedade e tornando a experiência mais agradável. 
 
Exemplos: 

 pessoas com condições do espectro autista (ASD), incluindo síndrome 
de Asperger; 

 pessoas com deficiência intelectual; 
 crianças com défice de atenção; 
 pessoas com síndroma de Down; 
 pessoas com síndroma de Tourette; 
 seniores  em estados iniciais de demência; 
 pessoas com deficiências sensoriais, sociais ou de comunicação; 
 famílias com crianças pequenas. 
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Que tipo de espectáculos? 
 

 peças de teatro; 
 espectáculos de dança; 
 concertos de música; 
 sessões de cinema; 
 sessões de planetário. 

 
 Características das sessões 
 
Dependendo do tipo de espectáculo e do público a que se destinam, as 
características são várias. 
 
Por norma, todas as sessões proporcionam: 
 

 Atitude descontraída em relação ao ruído e à movimentação durante o 
espectáculo; 

 Equipa acolhedora e prestável, com formação para lidar com as 
especificidades do público; 

 Ajustes na iluminação e efeitos especiais. Por norma, mantêm-se as 
luzes da sala ligadas. Eliminação de flashes e de luzes estroboscópicas. 

 Ajustes no som de forma a reduzir o seu impacto (por exemplo, 
atenuação das transições entre músicas). 

 Espaços de descontracção para as pessoas que tenham que abandonar 
o espectáculo a meio. Estes espaços podem conter brinquedos, puzzles, 
desafios ou informação sobre o espectáculo. Em alguns casos, o 
espectáculo é transmitido em directo nesta zona para que o público o 
possa acompanhar. 

 
As sessões podem ainda ter: 
 

 Introdução com apresentação dos artistas/performers antes de entrarem 
em personagem. Nesta introdução informa-se o público das partes do 
espectáculo que possam causar mais ansiedade; 

 Visitas antes do espectáculo. Nestas visitas o visitante familiariza-se 
com o espaço e com a equipa, recebe uma primeira  explicação do 
espectáculo e pode escolher os lugares antecipadamente; 

 Conversa com os artistas/performers depois do espectáculo; 
 Narrador que explica a história; 
 Ajustes na cenografia e maquilhagem (eventualmente, eliminação total 

da maquilhagem); 
 Elementos da equipa nas laterais do palco com sinalizadores luminosos 

que avisam quando há sons fortes ou aplausos; 
 Local para guardar auxiliares de marcha e carrinhos; 
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 Histórias visuais1; 
 Preços especiais.  

Uma sessão descontraída em 7 passos 
 
1. Compreender 
Compreender as dificuldades sentidas pelo público-alvo numa ida a um espaço 
cultural. O que os inibe? Que dificuldades encontraram em experiências 
passadas? O que gostariam de encontram? 
 
Compreender qual o melhor dia e a melhor hora para fazer estas sessões. 
Em conjunto com profissionais de saúde e técnicos especializados, perceber 
de que forma se pode reduzir a ansiedade durante o espectáculo e como tornar 
toda a experiência mais agradável.  
 2. Escolher  
Grande parte da experiência até agora diz respeito a espectáculos infantis ou 
familiares, porque têm maior capacidade de atrair público. 
 3. Estimar custos 
As sessões descontraídas não implicam necessariamente custos adicionais, a 
não ser, eventualmente, custos associados a ensaios extra e tempo de 
formação das equipas. No entanto, poderá reservar-se orçamento extra para:  

 Reforço da equipa nos dias dos espectáculos; 
 Aquisição de jogos e preparação de actividades para o espaço de 

descontracção; 
 Produção e, se necessário, impressão de documentos de preparação da 

visita (histórias visuais). 
 4. Preparar  
A preparação tem as seguintes fases: 

 Reunião com equipa técnica/criativa para definir alterações ao 
espectáculo e ao acolhimento; 

 Sessões de formação com a equipa técnica e de artistas; 
 Ensaio geral com formação da equipa de acolhimento. 

 

                                                 
1 Uma história visual é um documento que contém informação e imagens sobre um determinado espaço 
cultural ou um espectáculo e que ajuda o público a preparar a sua participação numa sessão descontraída. 
São concebidas a pensar em pessoas com autismo ou défice cognitivo mas também se adequam a 
qualquer pessoa que sofra de ansiedade numa ida a um espectáculo. O documento descreve as instalações 
e a quem se pode dirigir para pedir informações. Apresenta um resumo do espectáculo e das personagens 
ou outra informação importante, como avisos de participação do público, ruídos, acontecimentos 
surpresa, etc... Normalmente, as histórias visuais são enviadas por email duas semanas antes do 
espectáculo mas também estão disponíveis em papel no dia da sessão. 
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5. Definir regras 
As regras do que se pode ou não fazer na sala de espectáculos devem estar 
bem definidas. Algumas regras, como a possibilidade de subir ao palco ou a 
definição do grau de ruído autorizado na sala podem ser definidas em função 
de cada espectáculo. No entanto, permitir entrar e sair à vontade e falar 
durante o espectáculo são regras essenciais. 
 6. Informar  
Se o público souber antecipadamente que experiências vai viver, reduz-se 
consideravelmente o seu nível de ansiedade. As histórias visuais e sociais são 
documentos que apresentam o espaço e explicam os procedimentos e 
comportamentos que as pessoas podem/devem ter antes, durante e depois do 
espectáculo. Estes documentos podem estar disponíveis online ou ser 
enviados por correio. 
 7. Divulgar 
Criar uma nova audiência leva sempre tempo. A experiência internacional 
mostra que a melhor forma de divulgação não está nos meios habituais de 
publicidade/comunicação, mas na recomendação pessoal e, sobretudo, na 
criação de relações continuadas com as associações, escolas e grupos 
comunitários. 
 
Verificou-se também uma boa adesão dos media a estas iniciativas. 
Nos países de língua inglesa, as sessões descontraídas são assinaladas com o 
símbolo R (de “Relaxed” sessions). 
 

  
Em Portugal, o símbolo criado pela Acesso Cultura para identificar as Sessões 
Descontraídas é este: 
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Que experiência existe? 
 
Em 2012/2013 oito teatros do Reino Unido participaram no projeto Relaxed 
Performance Project, uma parceria entre The Ambassador Theatre Group Ltd 
(ATG), Prince's Foundation for Children and the Arts, UK Theatre Association e 
Society of London Theatre (SOLT) . O projecto foi financiado pela Nancy Lurie 
Marks Family Foundation e contou com o apoio da The National Autistic 
Society e da Mencap. 
 
Avaliação do projecto: 
 
Benefícios para o público 
 

 a forma calorosa como o público é recebido pelas equipas parece 
contribuir para a redução da ansiedade e stresse, que poderiam levar as 
famílias a abandonar o espectáculo a meio; 

 a maioria das pessoas mostrou elevado grau de satisfação com as 
sessões; 

 as sessões tiveram um impacto positivo na confiança e auto-estima dos 
participantes; 

 os pais notaram uma alteração na percepção pública da deficiência e do autismo; 
 os pais sentem-se confiantes para tentar experiências semelhantes no 

futuro; 
 os pais sentem-se mais confiantes para continuar a desafiar os 

preconceitos sociais contra a deficiência ou o autismo; 
 as sessões são uma oportunidade para troca de conhecimento e 

experiências entre os pais. 
 
Benefícios para as instituições culturais: 
 

 atracção de novos públicos; 
 partilha de conhecimento e formação profissional das equipas (maior 

compreensão sobre a deficiência e o autismo; melhores competências 
de identificação de problemas; melhores competências para interacção 
com o público; mais confiança na relação com pessoas com deficiência; 
descoberta de novas formas de actuar); 

 partilha da ambição de uma oferta cultural acessível e inclusiva. 
 
Todos os teatros envolvidos no projecto pretendiam continuar a incluir sessões 
descontraídas na sua programação. 
 
Do projecto resultaram: 

 24 sessões de formação para 300 técnicos e actores de teatro; 
 4 983 pessoas assistiram a sessões azuis, dos quais: 
 42% são famílias de autistas 
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 33% são grupos comunitários (associações de autistas, escolas de 
crianças com necessidades especiais, etc) 

 25% outros 
 
Do total de visitantes, 60% nunca tinham ido ao teatro em família; 30% 
nunca tinham ido ao teatro e 90% nunca tinham ido a uma sessão 
descontraída. 

 
Outras experiências: 
Include Arts (UK)  
National Theatre (UK) 
Newcastle Gateshead Cultural Venues (UK) 
Theatre for young audiences (USA) 
Arts Centre Melbourne com Victorian Opera (AUS) 
Brasil 
The Chipping Norton Theatre 
 
 
Caso de estudo 
 
Curious Incident of the Dog Night-Time 
Apollo Theatre (National Theatre Production) 
Idade recomendada: 11+ 
 
Processo 
 

 O Gestor de Projecto e o Responsável pelas Acessibilidades assistem 
ao espectáculo e preparam um relatório com sugestão de alterações; 

 O relatório é enviado para a equipa e adaptado às necessidades. 
Produção de um relatório de uma única página pelo Coordenador de 
Equipa; 

 Equipa técnica (som, luz, automatismos, etc) começam a introduzir as 
alterações; 

 Ensaio de 2 horas com toda a equipa, incluindo discussões sobre a 
sessão e todas as alterações de luz/som/acção 

 
Alterações introduzidas 
 
Iluminação: 

 não houve black-outs completos durante o espectáculo; 
 eliminação de luzes estroboscópicas (para evitar convulsões); 
 redução da frequência dos flashes de LEDs no chão e paredes (para 

evitar sobrecarga sensorial); 
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 eliminação de flash de luz durante cena de luta (para evitar risco de 
convulsões e diminuir impacto); 

 redução da frequência de projecção de números. 
 
Som: 

 redução do volume da música de abertura em 20% (para reduzir 
ansiedade); 

 redução de outros efeitos sonoros ruidosos em 20% e eliminação de 
alguns ruídos mais incomodativos, em especial nos momentos de maior 
tensão ou quando há muitos efeitos luminosos, cuja combinação pode 
ser incomodativa, especialmente no início. 
 

Movimentos: 
 uma personagem, em vez de apontar uma lanterna para o público, 

aponta no sentido oposto; 
 os actores com contacto directo com o público foram preparados para as 

possíveis reacções à sua presença. 
 
 
Recursos / Custos extra 
 

 igual número de elementos da equipa; reposicionamento e aumento das 
horas de trabalho; 

 sessões de pré-produção técnica (luz, vídeo e som); 
 sessão com director do teatro e toda a equipa; 
 produção das histórias visuais. 

 
 
 


