
A observação, numa perspetiva histórica, da participação de 
pessoas com deficiência no vasto universo das artes cénicas pode 
ser muito importante para compreendermos a realidade atual. 
É crescente o número de participações de artistas com deficiên-
cia na música, no teatro e ou na dança, por exemplo. Se considerar-
mos a participação destes artistas nos circos, no início do Século 
XX, invariavelmente chegaremos ao universo dos Freak Shows. 
Se observarmos esta realidade na atualidade teremos, muitas 
vezes, os ideais de superação a frente dos valores estético-artísti-
cos que só a arte pode nos apresentar. 

A obtenção de resultados, a superação o aproximar-se do que é 
socialmente aceite são características que, muitas vezes, povoam 
a participação de artistas com deficiência no cenário contem-
porâneo das artes, como se de cyborgs, com muita tecnologia 
artificial se tratassem.
Conferências, Conversas, workshops, mostra de vídeos, a apre-
sentação de trabalhos científicos e relatos de experiência nos 
ajudarão a compreender este universo. Freaks ou Cyborgs, será 
que estão a falar de nós?

Freaks & Cyborgs: 
As diferenças em 

cena, o ontem,
 o hoje e amanhã

Simpósio

PROGRAMA

02   03 Dezembro 

Henrique Amoedo
Diretor Artístico grupo Dançando com a Diferença

02 de Dezembro

Conferência de Abertura
Com: Henrique Amoedo; Marco Paiva; Conceição Cunha; 
Gabriela Martín; Paula Lebre e Elisabete Monteiro

Pausa para Almoço

Apresentação dos Trabalhos

Discussão dos Trabalhos

10h - 12h30 

12h30 - 14h30 

14h30 - 16h 

16h - 17h30 

Salão Nobre – Teatro Municipal Baltazar Dias

Informações
Teatro Municipal Baltazar Dias 

Av. Arriaga, 9000-060, Funchal
Telefone: 291 215 130



Informações
Ginásio de São Martinho

Caminho do Esmeraldo, 9000-057

Autocarros Horários do Funchal  
03 / 04 / 08 / 12/ 48 / 50 / 83

PROGRAMA

03 de Dezembro

PROGRAMA

03 de Dezembro

Workshop de Dança com Gabriela Martín

Pausa para Almoço

Workshop de Teatro com Marco Paiva

10h - 12h30 

12h30 - 14h30 

14h30 - 16h 

Mostra de vídeos

Apresentação de Conclusões 

18h30 - 19h30 

20h - 20h30 

Ginásio de São Martinho 

Salão Nobre – Teatro Municipal Baltazar Dias


