“NEM MUITO SIMPLES, NEM DEMASIADO COMPLICADO”
Um espectáculo de debate teatral sobre relacionamentos e sexualidade

SINOPSE
Nem Muito Simples, Nem Demasiado Complicado é um espectáculo de Teatro Debate
constituído por um prólogo e cinco cenas com diferentes problemáticas ao nível dos
relacionamentos e da sexualidade

Cena 1: O Primeiro Passo
Tema: Iniciar uma relação
Hugo e Luísa já se viram nos corredores da escola… A sua timidez torna difícil a primeira
conversa… Para que haja uma relação é preciso que haja um encontro… Mas para haver um
encontro é preciso que alguém dê o primeiro passo…
Cena 2: Uma Questão de Equilíbrio
Tema: Gestão da relação
Numa relação nem sempre é simples encontrar o seu espaço e saber respeitar o espaço do outro.
Joana e Luís já namoram, mas ele não gosta da maneira de vestir dela e ela é não gosta das
amizades dele…

Cena 3: Cuidado com a Reputação
Tema: Como lidar com a pressão de grupo
Quando pertencemos a um grupo, aceitar a diferença nem sempre é fácil , especialmente quando
se está sob o olhar dos outros. O Diogo é um dos rapazes mais populares da escola, tal como a
sua namorada a Patrícia e ele tem uma reputação a manter...

Cena 4: Uma ocasião especial
Tema: Inicio da sexualidade
Dizer que sim, dizer que não, parece fácil…mas… O Miguel e a Marta amam-se profundamente,
mas ainda não fizeram amor. Ele quer, mas ela ainda não está preparada...
Cena 5: A primeira vez
Tema: Que fazer com as dúvidas na primeira vez
O João e a Rita estão numa festa em casa do David, os pais não estão e há muitos quartos vagos
no andar de cima… Mas e se “ele não gostar do meu corpo?” e se “ela não gostar das minhas
carícias?”... Como propor o preservativo? O que fazer com todas estas dúvidas e inseguranças?

