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Resumo: Esta Pesquisa intenciona apresentar o Teatro do Oprimido de forma concomitante

ao relato das experiências com o aprendizado das técnicas dessa forma revolucionária de

teatro em um minicurso ofertado a professores e professoras do ensino básico da rede

pública da região metropolitana de Belo Horizonte, bem como de estudantes dos mais

diversos cursos de Licenciatura. A atividade tratou da concepção, bem como da teoria e

metodologia do Teatro do Oprimido, passando a explora os jogos e exercícios dessa forma

teatral, bem como alguns experimentos de teatro imagem. O minicurso foi executado sob a

pretensão de formar multiplicadores da filosofia e dos métodos do Teatro do Oprimido.
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INTRODUÇÃO

O Teatro do Oprimido (T.O.) revolucionou o cenário das artes no Brasil, ganhando

repercussão internacional pari passu, na própria esteira da sua evolução. A sua proposta

original, formulada pelo dramaturgo brasileiro Augusto Boal, consiste em oferecer um

método teatral, cujo objetivo é o exercício do pensamento político, social e estético dos



oprimidos, estimulando com isso, a construção de uma sociedade livre de opressores. Nesse

sentido, o Teatro do Oprimido inaugurou uma nova poética para o teatro ocidental, que não

se trata mais da pretendida catarse do público, como no sistema coercitivo aristotélico, nem

também tão somente de uma conscientização, como no teatro dialético de Bertolt Brecht,

mas sim, de estímulo e encorajamento para a ação. O que se espera com a adoção do Teatro

do Oprimido nas Escolas é uma sistemática inovadora no trato com as mazelas do seu

público-alvo, a classe trabalhadora, que leve a uma crescente e por fim, radical reorientação

do ambiente escolar, que venha a lograr a inversão da lógica da competição – que é

considerada como mais apropriada a uma cosmovisão burguesa e neoliberal – pela

construção de um espírito de cooperação, mais afinado portanto com a visão de mundo do

proletariado, e das lutas populares que tomam a humanização da classe trabalhadora por

objetivo inicial, e a criação de uma nova ordem, livre de oprimidos e opressores, por fim.

Portanto, o que se esperava ao se investir nas potencialidades heurísticas do Teatro do

Oprimido junto a profissionais que costumam atuar na Escola Pública era que os exercícios

teatrais realizados, juntamente com a percepção de que os empreendimentos coletivos se

tornam sempre mais aprazíveis do que os individuais, conseguissem impactar o conjunto do

aparelho escolar, servindo professores e alunos como multiplicadores de tais técnicas

teatrais. Com essa finalidade então, foram preparados no âmbito dos editais de iniciação

científica de pesquisa e extensão da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG),

dois projetos que foram intitulados “Ser cidadão não é simplesmente viver em sociedade,

mas trabalhar para transformá-la: o teatro do Oprimido” (que concorreu ao edital de

extensão) e “ O teatro do Oprimido em momento maquiaveliano” (o qual foi escrito como

projeto de pesquisa). Ambos aprovados com concessão de bolsas, na prática, estes projetos

seguem em desenvolvimento de forma imbricada, com as bolsistas de pesquisa e extensão

trabalhando conjuntamente nas leituras e participando em sintonia no desenvolvimento dos

trabalhos. Portanto, a tarefa de fundo que se perseguiu foi conjugar pesquisa e extensão,

tomando como objetivo central a que professores e alunos fossem concitados a desenvolver

e atuar como cidadãos mais participantes na vida, que é fundamentalmente política

mediante a lógica do Teatro do Oprimido. Outro objetivo importante é que esses iniciados

pudessem levar para as suas comunidades, clubes, círculo familiar, sindicatos, enfim, todas

as associações às quais pertençam, as técnicas do Teatro do Oprimido, ou seja, seus jogos e

exercícios e a dinâmica que preside a filosofia do Teatro do Oprimido.



1. Contexto Brasileiro - Surgimento do Teatro do Oprimido

O Teatro do Oprimido nasceu na América Latina, tendo à sua volta regimes

ditatoriais, quando não, possuidores de características antidemocráticas. Dimir Viana

(2016) traçou com rara maestria o esboço que contextualiza os momentos de procura de

uma identidade nos palcos brasileiros, a partir dos anos 1950. Passava então o teatro

brasileiro por uma série de experimentações, entre as quais deu-se o surgimento do Teatro

de Arena – impedido de funcionar pela ditadura militar em 1972 – e do Teatro Oficina,

fundado em 1958.

O Teatro do Oprimido se valeu de alguns contributos do Teatro de Arena que era,“

voltado para questionamentos de conotação social é política, de acordo como os ecos de seu

tempo” (VIANA, 2016, p.44).” O teatro Arena atuou enquanto proposta de arte militante

durante pegou a primeira fase da ditadura militar, um período de resistência politicamente

corajosos e ativo, que proporcionou a expressão artística de jovens de uma forma até então

inédita. No entanto, havia o movimento da reação, impulsionado pelos golpista de 1964, os

quais concorreram para que houvesse :

“um período de dificuldades, consequência em partes destas arbitrariedades, por
um lado, pela censura e também por um incipiente processo de radicalização das
atividades de alguns de seus integrantes, levando a prisão e ao exílio já no início
dos anos de 1970- o seu nome mais sonante a época: Augusto Boal”(VIANA
2016, p.47 apud., ALMADA,2004, p. 74).

O teatro do oprimido foi voltado inicialmente para a realidade da população

sulamericana, tornando-se ao longo do seu desenvolvimento, uma metodologia teatral

aplicada a nível mundial.

1.1 Teatro no ocidente e no Oriente

De acordo com Dimir Viana, na antiga civilização do Oriente Médio, Egito, e antes

mesmo do surgimento do cristianismo, as representações eram vistas como ritos das

diversas religiões, tendo tais manifestações um viés dramático e expressivo. No entanto não

se pode afirmar que a origem do teatro se deu nessa época, sendo que, para ser teatro não se

poderia desconsiderar como peça chave dessa arte, o público, pois essas representações não

eram apreciadas enquanto forma artística, sendo apenas parte dos ritos religiosos. Assim,

“as manifestações com perfil cênico tinham como pano de fundo a religiosidade com toda a

sua força mitológica”(VIANA, 2016, p.32).

Para falar do Ocidente seguiremos a linha de destaque dos três países proposta por

esse autor, sendo eles: a China, o Japão e a Índia, os quais servem de exemplo de como a



arte do teatro se firmou ao longo dos anos em suas culturas. A cultura chinesa conforme

aponta o autor, incide com muita influência no teatro ali praticado, sendo que essa

“teatralidade sempre esteve presente e as manifestações públicas de malabaristas,

equilibristas, mimos, acrobatas, funambulescas e prestidigitadores, são apreciadas pelos

chineses desde tempos longínquos” (VIANA, 2016, p.32). Com efeito, na China forma

desenvolvidas diversas formas de representação “como danças xamânicas, o teatro de

bonecos, os shows de variedades com apresentações de músicas, poesias, danças e cenas de

farsa (...) tudo isso já no século XI d.C (VIANA, p.32, 2016) ”.

Já no Japão as diversas formas do teatro são representações da tradição, entre as

quais se destacam o : Kagura, o  Gigaku e o Bugaku. Dimir Viana explica que o teatro do

Japão é dividido em cinco partes, “o primeiro grupo trata dos deuses, o segundo das

batalhas (...) o terceiro grupo é conhecido como o das ‘peças das perucas’ ou ‘peças de

mulher’ (...) a quarta categoria, dramática mais forte (...) quinta categoria (...) conta uma

lenda (VIANA, 2016, p.33-34 apud. BERTOLD)”.

A Índia é relatada como tendo uma arte teatral complexa, pois o teatro a dança e a

tradição são postas juntos como o único elemento. Na índia o nome Nãtyasãstra se refere a

uma antiga Lenda que é associada ao teatro hindu, a qual é conhecida como Bharata,

atribuindo a essa figura lendária um papel muito importante no teatro hindu, sendo que, as

funções do ator foram associadas ao trabalho do lendário Bharataa. Sobre o teatro do

oriente é inegável dizer que, “a dimensão de formação configura-se através de preceitos

definidores das mais variadas formas de expressão dramática, que têm o corpo do ator e /ou

atriz como instrumento de trabalho fundamental. (VIANA, 2016, p.37) “.

O teatro e outras construções artísticas acabam sofrendo influências ou seja, são

agregados alguns elementos de outras culturas na construção dos mesmo, no Ocidente por

exemplo, cabe ressaltar, a Grécia teve um papel de forte influência nas técnicas artísticas do

teatro, no entanto, a questão de preservar a tradição é mais presente no Oriente do que na

tradição ocidental. A proposta do Teatro do Oprimido, de Augusto Boal, nos mostra

contudo, e ao contrário de tantas divisões que, o teatro faz parte de um território que deve

ser afinal, livre de fronteiras.

1.2 Em busca da identidade do teatro brasileiro, um breve histórico.

A busca por identidade do teatro brasileiro teve seu início no XVI com a chegada

dos Jesuítas no território brasileiro no qual tinham como prioridade “ da fé defendida pela



coroa portuguesa, a qual sobrepõe os interesses políticos-religiosos aos interesses

econômicos do lucro” (HILSDORF, 2002, p.5). Contudo eram feitas encenações teatrais de

cunho religioso e catequético. Devido à vinda da família real para o Brasil, nos anos iniciais

do século XIX, as encenações de teatro são retomadas. Ao longo do dezenove brasileiro

surgiram grandes nomes para a dramaturgia nacional, como Machado de Assis, Gonçalves

Dias, Álvares de Azevedo, Castro Alves e outros. O teatro brasileiro encontrava-se no

início daquilo que seria um longo percurso em busca da sua identidade, e recebeu

paulatinamente muitas influências da Europa, à medida que aqui aportavam as companhias

de teatro egressas do Velho Continente.

No Brasil no ano de 1920 o movimento modernista fez com que fosse desconstruída

a estética de vários campos ligados à arte tradicional, tendo sido realizada na São Paulo de

1932,

“a semana de Arte Moderna, cujo objetivo era sacudir todos os campos da
expressão estética, esclerosados no academicismo e na acomodação . Mário de
Andrade, Oswald de Andrade, Villa Lobos, Anita Malfatti e tantos outros
renovaram a poesia, o romance, a música, a pintura e as demais artes (...)
Infelizmente só o teatro desconheceu o fluxo renovador, e foi a única arte ausente
das comemorações da semana . (VIANA, p.43, 2016, apud, MAGALDI, p.195,
1996).

Após esse evento fundador, e a não participação nele, de qualquer atividade teatral,

é possível notar que, “o mundo do teatro profissional perdeu o contato com as demais artes”

(VIANA, 2016,p.43). No entanto, a busca por identidade do teatro brasileiro continuava,

entre os anos de 1940 a 1948, quando foram criados diversos grupos como ‘Os

Comediantes’, o teatro experimental do negro, O teatro Brasileiro de comédia, ou ainda, a

Escola de arte dramática da Universidade de São Paulo. Na década de 1950 o teatro passa

por transformações, e foi nessa época que surgiu o teatro Arena.

Instaurado no Brasil o regime de exceção determinado pela ditadura militar, por

força da censura às manifestações artísiticas, uma das conseqüências previsíveis seria o

encerramento das atividades do teatro Arena. Em razão desse fato, e pelo exílio a que se

viram obrigados vários trabalhadores do teatro brasileiro, bem como das artes em geral,

tornou-se possível o surgimento do teatro do oprimido que era então “ um grupo ao qual é

atribuída a ideia de se fundar um teatro (..,) genuinamente brasileiro, voltados para

questionamentos de conotação social e política (...)” (VIANA, 2016, p.44). Contudo, “... no

centro do projeto do teatro do oprimido está a convicção de que aprender é se tornar sujeito

da história - tendo em vista a transformação do mundo. ” (CARVALHO, p.1, 2017). O



Teatro do Oprimido rompe com a poética de Aristóteles, que era “ (..) um perfeito

dispositivo para o funcionamento social, exemplar do teatro. É um instrumento eficaz para

a correção dos homens capazes de modificar a sociedade” (BOAL,1975 p.74). Nesse

sentido, convém ressaltarmos as declarações de Boal acerca do modelo aristotélico de

teatro, palavras tomadas de empréstimo a Arnold Hauser,

(...) Os aspectos exteriores do espetáculo teatral para as massas eram, sem dúvida,
democráticos. Mas o conteúdo era aristocrático. Exaltava-se o indivíduo
excepcional, diferente de todos os demais mortais: isto é, o aristocrata. (...) A
tragédia grega é francamente tendenciosa. O estado e os homens ricos pagavam
as produções e naturalmente não permitiam encenação de peças e conteúdos
contrário ao regime vigente (VIANA, 2016, p. 56 e 57 apud HAUSER apud
BOAL,2009, p.33).

Ao analisar o contexto de fundação do teatro do oprimido no momento histórico do

seu surgimento, poderíamos dizer que o Teatro do Oprimido passou a ser uma ferramenta

muito importante para restauração da cidadania, pela instrumentalização da ideia de práxis

considerada aqui enquanto uma ação partida de uma reflexão. Um autor que desenvolveu

ideias similares as de Boal foi o educador Paulo Freire, o qual pensava na questão do

oprimido e do opressor no campo da educação de jovens e adultos.

O Teatro do oprimido muito se valeu das experiências do Teatro Arena, o qual

possuía por marca distintiva ser um teatro voltado para as questões sociais do país. Augusto

Boal criou o sistema Curinga, que pode ser analisado como uma forma de dar ‘poder’ ao

ator ou atores em cenas, sendo que essa função permite que um ator desempenhe qualquer

papel. A criação do teatro do oprimido recebeu a influência das obras do dramaturgo

alemão Bertolt Brecht, que assim como Boal, incorpora em sua poética os traços da estética

marxista, expressando ideias que gravitam sobre a luta de classes de forma que os

indivíduos possam entender de forma crítica, seu papel na sociedade. Assim, tanto para

Boal, quanto para Brecht “ (..) os critérios estéticos deviam nascer da luta social”

(CARVALHO, 2017, p.8). Brecht, portanto, com esse teatro de caráter revolucionário, têm

a intenção de eliminar a quarta parede do teatro, que segundo Pavis1999, implica em ser

uma :

“Parede imaginária que separa o palco da plateia (...) Moliére, no ‘ improviso de
Versalhes’, já se perguntava ‘se a quarta parede invisível não dissimula uma
multidão que nos observa  (...) seja compondo, seja interpretando, pensem
também no espectador como se ele não existisse. imaginem, na beira do palco,
uma grande parede que os separa da plateia, atuem como se o pano não se
levantasse” ( sobre a Poesia Dramática,1758,XI,p.66 ). O realismo e o
naturalismo levam ao extremo essa exigência de separação entre palco e plateia,
ao passo que o contemporâneo quebra deliberadamente a ilusão,(re) teatraliza, ou
força a participação do público ( VIANA, 2016, p. 65, apud., PAVIS).



1.3 Diferenciação das Poéticas de Teatro de Brecht, Aristóteles e de Boal

O esforço de Brecht no afã de derrubar a quarta parede imaginária que fica entre o

palco e o público, na tentativa de retirar esse último da função de mero espectador, é que

com essa aproximação sejam despertadas no indivíduo o movimento de reflexão. Essa

parede imaginária que separa o palco do público, analisada em um contexto social, pode

ser associada ao conceito que Boaventura de Souza Santos traz em seu artigo intitulado

‘Para além do pensamento abissal: Das linhas globais de uma ecologia de saberes’, texto no

qual o autor fala que o pensamento abissal é um pensamento moderno do Ocidente, e que as

linhas que separa são chamadas linhas visíveis e invisíveis que podem ser empregadas de

formas metafóricas ou usadas de forma literal. Essas linhas separam o dominante do

dominado, o oprimido do opressor, sendo que para esse autor, o regresso do colonial é

quando o indivíduo desenvolve o pensamento crítico e faz o movimento de passar para o

outro lado da linha. Talvez alinhado com essas idéias, possamos dizer que a proposta de

Augusto Boal ultrapassa de certa forma, aquilo que era requerido pelo teatro dialético de

Bertolt Brechte:

(...) A poética da conscientização: o mundo se revela transformável e a
transformação começa no teatro, pois o espectador já não delega poderes ao
personagem para que pense em seu lugar, embora delegando-lhe poderes ao seu
lugar (...) A ação dramática esclarece a ação real. O espetáculo é uma preparação
para a ação (BOAL,1975, p. 180).

Na poética do teatro do oprimido já não existe a quarta parede que separa o palco ao

público, e com isso, não limita o público apenas o pensamento e à reflexão, mas a

provocação, estímulo e encorajamento para a ação.

2. Nos ‘cânones’ da estética marxista

Classificar o Teatro do Oprimido enquanto poética de inspiração marxista é até

certo ponto uma tarefa confortável, haja visto as inspirações das quais se vale, e que se

julga terem servido de alicerce ao método teatral que o orienta, tais como a oposição ao

sistema coercitivo aristotélico, ao diálogo com a poética da virtú de Maquiavel (que havia

pensado a libertação do homem de todos os valores morais), até chegar ao espectador

pensante, conforme proposta acolhida de Bertolt Brecht, o qual por sua vez, fora inspirado

no trabalho de Erwin Piscator, acerca da defesa de um novo teatro, um teatro que se

apresentasse como pedagógico-político.

Por outro lado, traçar um esboço das particularidades da estética marxista constitui,



no entanto, um exercício teórico de alto risco. Cabe esclarecer que Marx e Engels nunca

empreenderam um estudo sistemático que pudesse ser considerado uma espécie de tratado

sobre a estética, fazendo com que as dispersas observações que produziram acerca da arte

ou da literatura acabassem por sofrer obliterações, seja porque fossem essas considerações

vistas como algo menor – arroubos da mocidade – na extensa obra dos fundadores do

socialismo científico, ou mesmo, como intempestividades sem muita importância à causa

dos trabalhadores – postas portanto ao nível de licenças poéticas – face à toda espécie de

controvérsias entre os que à época da II Internacional (1889-1916) encontravam-se

alinhados no campo marxista.

Na verdade, conforme nos é oferecido por Adolfo Sánchez Vázquez, mesmo nas

obras lavradas sob caráter filosófico ou econômico, tais como os Manuscritos econômico-

filosóficos de 1844, e os estudos para uma crítica da economia política, ou ainda em O

Capital, podemos encontrar:

“ideias de Marx que possuem uma relação direta com problemas estéticos e
artísticos fundamentais: a arte e o trabalho, a essência do estético, a natureza
social dos sentidos estéticos, a arte como forma de superestrutura ideológica, o
condicionamento de classe e relativa autonomia da obra artística, o
desenvolvimento desigual da arte e da sociedade, as relações entre a arte e a
realidade, a ideologia e o conhecimento, a criação artística e a produção material
sob o capitalismo, a arte e a realidade, a perdurabilidade da obra artística, etc.”
(VÁZQUEZ, 1968, p.10)

Com essa forma de entendimento em mente, cabe observar que a estética marxista

envolve algumas formulações que se afastam da divisão de trabalho imposta aos homens na

sociedade de classes sob o sistema capitalista, ou seja, parte de uma suposição que a arte

não é uma atividade direcionada somente a indivíduos excepcionais, o que valeria dizer, a

alguns especialistas escolhidos por seus talentos que passam a desligar-se da massa do

povo. Pois uma sociedade no rumo do socialismo deve pretender que não ocorram mais as

limitações que fazem do homem um ser unidimensional, sob uma esfera exclusiva de

atividades, mas alguém que venha a se tornar completo no ramo no qual desejar, ou como

escreveu Tom Bottomore, fazendo “uma coisa num dia e outra coisa amanhã, caçar pela

manhã, pescar à tarde, cuidar do gado ao entardecer e dedicar-se à crítica depois do jantar,

sem que, por isso, o indivíduo deva tornar-se caçador, pescador, pastor ou crítico” (1988,

p.18).

Há mais de meio século, em um trabalho considerado seminal nessa temática, o

filósofo Leandro Konder (1967) esclarecia que como toda concepção de mundo, o

marxismo havia constituído a sua própria teoria estética, a qual integra de forma geral, a sua



teoria do conhecimento. Um dos motivos alegados para o aparecimento de algumas

posições estéticas controvertidas no interior do marxismo, é explicado por esse autor pelo

fato de uma grande massa documental que compõe o corpus teórico marxista – a

Introdução à Contribuição à Crítica da Economia Política, os Manuscritos Econômico-

Filosóficos e as próprias cartas trocadas entre Marx e Engels – somente terem vindo a lume

, e recebido com isso uma real difusão, no século XX, estampadas por Káutski ainda nos

primeiros anos dessa centúria, ou mesmo já na década dos anos de 1920, quando Georg

Lukács em trabalho conjunto com o historiador e crítico soviético Mikhail Lifschitz, coligiu

todos os textos nos quais Marx e Engels afloraram os problemas da arte e da

literatura. Contudo, conforme nos informa Konder, tendo as ideias do jovem Marx acerca

da arte como educadora dos sentidos humanos chegado a uma divulgação massiva somente

em 1931, torna-se natural que o tardio empreendimento tenha possibilitado a que um

teatrólogo como Bertolt Brecht servisse como protagonista de uma arte teatral moderna,

que estivesse no pós I Grande Guerra Mundial atenta a enxergar as finalidades que lhe eram

impostas naquele momento decisivo, com a revolução rondando os calcanhares do poder.

Politizado em seu encontro e colaboração com Piscator, Brecht considerava essencial na

ação teatral não subestimar a inteligência do público popular, ao mesmo passo que entendia

desejável estimular a sua reflexão crítica, mostrando as contradições do seu mundo, e ao

mesmo tempo, encorajando a superá-las em termos tão justos quanto corretos. Enfim, o

mundo apresentado nos palcos brechtianos é sempre um espaço que foi criado pelos

homens, ou seja, um mundo histórico, e que por possuir essa natureza, poderá vir sempre a

ser transformado, também pelos homens.

Esse último ponto, o do poder da arte sobre as massas, foi identificado pelo crítico

alemão Walter Benjamin como um dos fatores que leva com que as classes dominantes

tentem controlar e manobrar interesses junto à produção artística. As atividades de lazer e

divertimento possibilitam às classes populares a aquisição de novos hábitos, bem como a

mudança da sua forma de pensar e proceder. Benjamin defendia haver dois aspectos de um

mesmo processo histórico a envolver a reprodução artística, aliás em plena elaboração na

época na qual escrevia (1936). O primeiro desses aspectos seria a proletarização crescente

do homem contemporâneo; o segundo, a importância cada vez maior das massas. Face ao

baixo nível de consciência política à qual essas massas foram relegadas pela exploração da

sociedade de classes, Benjamin entendia que os esforços feitos então para estetizar a

política, moldura para os movimentos de massa favorecedores do avanço do fascismo sobre



as liberdades humanas – realizados obviamente sem tocar no estatuto da propriedade –

deveriam encontrar uma firme resposta da parte dos comunistas: a da politização da arte.

É sobre a herança desses instrumentais teóricos componentes de um cânone estético

em construção – como no caso do próprio marxismo – que se deslocam, variando no tempo,

as demandas do teatro do oprimido. As promissoras vivências desse itinerário de

esperança, passam a ser relatadas no próximo tópico.

Um relato de experiência

O teatro do oprimido tem como objetivo um ‘despertar social’, que só acontece por

meio de provocações e reflexões. A ideia de ofertar um minicurso em meio à execução de

de projetos de pesquisa e extensão surgiu como uma possibilidade de intervir no cotidiano

das escolas de ensino básico, oferecendo a aplicação da estética do oprimido enquanto

alternativa aos conflitos de ordem social e coletiva. O intuito maior foi colaborar de modo

efetivo para a formação profissional de todos os envolvidos, com vistas a proporcionar

mudanças de atitude, bem como o despertar para um pensamento mais crítico sobre si e

sobre o outro. Após as leituras dos incontornáveis referenciais bibliográficos decidiu-se

centrar as atenções em algumas das lapidares obras do idealizador do Teatro do Oprimido,

Augusto Boal, mais especificamente em dois dos seu livros. Assim, foram elencados como

nossas referências centrais o “Teatro do Oprimido e outras poéticas políticas” (cuja

primeira edição veio a lume em 1975) e o não menos importante, “Jogos para atores e não

atores”.

As experiências foram enriquecedoras já no primeiro momento, em um encontro

onde foi idealizada a proposta e discutida a forma de executá-la. As reuniões foram

semanais, e os ensaios tornaram-se em certa época, diários. Pode-se dizer que as reuniões

foram na realidade uma grande troca de experiências, pois o que se fazia era convergir a

opinião de alguns autores mais fundamentados, para que posteriormente fossem levadas a

efeito na prática, teste definitivo da sua exeqüibilidade. Competências foram assim, postas

lado a lado, com vistas a proporcionar o melhor da nossa proposta aos que fossem

participar de um minicurso de carga horária bastante limitada.

É possível afirmar que surpreendeu a dimensão, amplitude do assunto, e o quão

presente a opressão, o opressor e o oprimido estão. O momento em que houve certeza da

importância do projeto de pesquisa e extensão, foi em um dos primeiros encontros ao

assistir ao documentário “Augusto Boal e o Teatro do Oprimido- (Brasil, 2010),



documentário que expõe alguns dos traços mais marcantes da personalidade de Augusto

Boal, ao mesmo tempo em que mostra as experiências com o Teatro do Oprimido em

diversos países.

O processo das difíceis escolhas iniciou-se com a seleção dos jogos e exercícios

teatrais, levados a efeito logo após o primeiro contato com as leituras “básicas”. Então,

paulatinamente, instituiu-se a esperada compatibilidade entre o tempo de execução do curso

e o nosso público alvo. As vagas foram destinadas preferencialmente a professores da

educação básica das redes públicas da região metropolitana de Belo Horizonte.

O teatro do oprimido está também vinculado a ‘arte’ de saber lidar com o inusitado

ou o inesperado, mas também de uma inclinação para articular e olhar de pontos de vistas

diferentes, a mesma situação. Apesar do minicurso ser ofertado a princípio aos professores,

houve surpresa com a lista de inscritos que possuía um universo bastante heterogêneo, pois

além de professores, diretores, instrutor de teatro, professora de dança e alunos graduandos

em cursos de licenciaturas.As idades dos inscritos que efetivamente realizaram o minicurso

variaram entre 25 e 43 anos. Os jogos e exercícios passaram por fases como uma pré-

seleção, onde os requisitos eram que os jogos possibilitassem, conforto, liberdade e

percepções aos participantes. A isso foram acrescidos outros requisitos, pois era

fundamental que os exercícios pudessem posteriormente serem aplicadas ou adaptados ao

ambiente escolar com maior facilidade. Cabe esclarecer que à medida em que ocorriam os

ensaios, ficou perceptível que os jogos/exercícios possuem características marcantes, como

a necessidade de ter consciência corporal para que sejam bem executados. Cabe informar

que em virtude de algumas reflexões, às vésperas da realização do minicurso, uma última

alteração foi realizada.

Foram escolhidos dezenove jogos exercícios que se aproximassem da proposta das

faces do teatro do oprimido de Boal, sendo estes:

“Primeira etapa - conhecimento do corpo - sequência de exercícios em que se
começa a conhecer o próprio corpo; suas limitações e suas possibilidades, sua
deformações sociais e suas possibilidades de recuperação;
Segunda etapa - tornar o corpo expressivo - sequência de jogos em que cada
pessoa começa a se expressar unicamente através do corpo, abandonando outras
formas de expressão mais usuais e cotidianas ;
terceira etapa- o Teatro como linguagem - Aqui se começa a praticar o teatro
como linguagem viva e presente como produto que mostra imagem do passado:
Primeiro grau - Dramaturgia Simultânea : os espectadores “ escrevem “,
simultaneamente com os atores que representam;
segundo grau - Teatro imagem: os espectadores intervêm diretamente, “ falando “
através de imagens feita com os corpos dos demais atores (...)
Terceiro grau - Teatro como Discurso - formas simples em que o espectador - ator
apresenta o espetáculo segundo suas necessidades de discutir certos temas ou
ensaiar certas ações.” (BOAL,1975, p. 143 e 144)



Para que a execução do minicurso fosse bem-sucedida, um planejamento de aula foi

feito, no intuito de manter a organização, sendo que, o objetivo era de trabalhar a

observação para a ação, o conhecimento do corpo, a percepção sonora, a noção e ocupação

de espaço, a confiança e a autoconfiança.

O primeiro momento da efetiva realização do minicurso foi o de apresentação do

Teatro do Oprimido, com esclarecimentos de quem foi o idealizador, qual a idealização,

qual o contexto histórico em que surgiu, e quais os objetivos. No segundo momento

iniciou-se a oficina de exercícios com a apresentação dos participantes por meio de uma

dinâmica de corporeidade, seguida de alongamentos retirados e/ou complementados pelos

exercícios do livro “Jogos para atores e não atores”, pois ao analisar percebeu-se que

muitos exercícios serviam de alongamentos corporais. Por meio de observações os

jogos/exercícios foram divididos em momentos, momento de alongar, corporeidade e

brincadeiras, jogos/exercícios da área musical (trabalhando ritmo, percepção auditiva e

atenção), jogos/exercícios de percepção, ocupação, tato, visão, audição e em alguns até

mesmo o odor.

Durante a execução dos trabalhos corporais haviam momentos de reflexões acerca

de situações cotidianas, forma de lidar, além de informações sobre a funcionalidade de

determinados exercícios, sugestões sobre em quais situações podem ser aplicados, além de

conversas onde ocorriam trocas de experiências e expectativas. Logo após os momentos de

execução dos jogos e exercícios, foi realizada uma breve pausa.

No retorno das atividades ocorreu o teatro-imagem (uma técnica na qual o

espectador não sabe que se encontra à sua frente uma performance teatral). Nessa

performance foi simulado um sério desentendimento entre as duas ministrantes do

minicurso. Ficara estabelecido durante os ensaios que tinha sua origem no fato de uma das

ministrantes se achar superior (portanto no papel de opressor) à outra, que portanto

assumiria em um primeiro momento o papel do oprimido. Claro está que os outros

participantes, ou seja, aqueles que realizavam como instruendos o minicurso não haviam

sido avisados de tratar-se de uma simulação, o que causou apreensão e visível desconforto

entre os mesmos. Assim, foram percebidos, além dos olhares de reprovação, sussurros entre

esses participantes no seguinte teor: “resolvam isso lá fora!”; “Nossa que ‘sem’ graça.”; ou

ainda, “Isso é sério?”. Contudo, todas as frases foram meio sussuradas, ditas de forma

tímida e em tom de voz baixo.

O desconforto foi importante para o despertamento do até então público, que



precisou observar para então, partir para a ação. A cena teve uma pausa, seguida da

explicação de que a ‘briga’ foi a execução de um experimento teatral chamado teatro-

imagem. Em seguida foi proposto aos participantes que interferissem, sugerindo mudanças

na relação e posicionamento diverso do instaurado até então. Manifestadas as opiniões, foi

proporcionado a todos a oportunidade para assumir o lugar de algum dos contendores na

cena, sob a finalidade de resolução do conflito (cumpre observar que o teatro imagem

precisa que um problema seja estabelecido, para então buscar a solução para o conflito,

sendo que essa solução precisa tirar o oprimido do lugar de oprimido, não para se tornar

opressor, mas sim para ter “voz ativa”), ocasião na qual todos os integrantes passaram pela

cena, até que o problema foi resolvido. Nesse tipo de atividade teatral a solução ocorre no

momento em que o opressor se desculpa pelas ofensas/opressão impostas sobre a outra

pessoa, sendo que, o oprimido já não aceitava mais a opressão passando a impor-se, mas

não sob a perspectiva de tornar-se opressor.

O interessante e desafiador foi que por várias vezes o teatro-imagem foi ensaiado,

em cada detalhe, cada fala, pausa, lágrima, risada, tom sarcástico, irônico, triste, tudo

pensado, mas na hora da execução, apenas o motivo se manteve, pois, as reações do público

alteraram as falas já ensaiadas, e todos os demais detalhes, mostrando o quão importante é

estar preparado para o inesperado. Quanto aos ensaios, estes foram marcantes, construtivos

de forma pessoal e profissional, experiências vivenciadas de forma única, tendo momentos

em que ocorreu a reafirmação de quem realmente somos, e o quão importante somos sendo

ao mesmo tempo tão iguais, tão semelhantes ao outro, rindo, chorando e se enxergando

diferente por diversas vezes, acreditando que se houvessem mais dez, vinte ensaios,

infinitos ensaios, ocorreriam mais surpresas e descobertas.

Após a primeira cena foi ensinado um jogo de integração do elenco, mas devido ao

tempo exíguo, o mesmo não foi executado. Em seguida foi dado início ao último momento

do minicurso, que foi apelidado de “Confessionário”. A proposta consistiu em que cada um

refletisse sobre quantas vezes já foram oprimidos por outras pessoas ou por si mesmo, ou

quantas vezes já oprimiram alguém, e em um papel, sem qualquer identificação,

escrevessem aquilo que mais os marcaram, fosse uma opressão sofrida, ou uma opressão

cometida. Em seguida houve o sorteio de três relatos, onde os participantes tiveram a

oportunidade de, não sendo identificados, confessar-se, desabafar-se, libertar-se e até

perdoar-se. As ‘confissões’ foram lidas, uma de cada vez, contemplando-se cada uma dela

com uma cena diferente. Aqueles que interpretaram os papéis procuraram dramatizar as



situações então criadas, até chegar em uma solução, cena após cena, onde era perceptível

quem era o opressor, quem era o oprimido, sendo que a cena se desenrolava em um

contínuo, independentemente às substituições dos “atores” originais por outros.

Todas as opressões foram lidas em particular pelas ministrantes do minicurso, onde

notou-se que a grande maioria ocorreu em situações cotidianas. Opressões que muitas vezes

são vistas de forma “comum”, como algo “normal”, mas para quem as sofre é experiência

traumática, é algo que realmente oprime, magoa ao ponto da pessoa se sentir diminuída e

chegando a internalizar a condição de oprimido. Essa atividade apelidada de

“confessionário” foi importante tanto para quem a ministrou, quanto para os participantes.

Os ministrantes perceberem os olhares, a observação e as reflexões surgidas durante a

execução das cenas, a forma como os demais participantes sugeriam mudanças, como

propunham soluções, buscando realmente resolver e se ‘enxergar’, na cena, se colocar no

lugar do outro, ou até mesmo se ‘ver’ na cena de um ângulo diferente. Compartilhar da dor

do outro é um privilégio, assim como ajudar a superar e enxergar por meio de diferentes

olhares uma mesma situação.

Ao término das atividades propostas, um questionário foi entregue a cada

participante. Seu objetivo era inquirir e analisar os “perfis” inscritos, bem como os acertos e

falhas da organização e aplicação do minicurso. A análise permitiu compreender o que

levou cada um a participar do minicurso, sendo que a maioria respondeu que o interesse

surgiu pelo tema, pois queriam conhecer a proposta. Outros ainda disseram que o cartaz de

divulgação foi atrativo, principalmente pelo título onde permitiria conhecer melhor a

ideologia do teatro do oprimido. O questionário continha uma pergunta que indagava se: “o

minicurso possibilitou reflexão sobre o tema” e um dos participantes respondeu que: “o

minicurso proporcionou uma pausa para pensar no outro, ou seja, me fez pensar em mim

assumindo o lugar da outra pessoa. Cada um é um sujeito singular, e por isso cada um

necessita ser ouvido e aceito”. Outra resposta que também nos chamou a atenção foi: “ Se

colocar no lugar do outro, para compreensão do todo”.

Uma pergunta que se revelou fundamental foi se eles conseguiam “ ver uma forma

de introduzir o teatro do oprimido no ambiente de trabalho”, e uma das respostas foi a

seguinte: “No próprio contexto das aulas, em reuniões com os pais, reuniões de trabalhos,

etc..., o Teatro do Oprimido é uma ferramenta que possui grande capacidade de levar as

pessoas a refletirem sobre si, o outro e a sociedade a que pertencemos”. Essa, entre outras

várias respostas, mostram que os objetivos do Minicurso Teatro do Oprimido foram



cumpridos, provocando a sensibilização, empatia e a observação para a ação. A experiência

foi única em todos os aspectos, trazendo reflexões e possibilidades de mudanças para todos

que estavam presentes.

Considerações finais

Talvez uma das mais honrosas contribuições da Universidade Pública, para uma

sociedade como a brasileira, formada sob o autoritarismo, a exploração e a escravização de

tantos seja oferecer soluções para que aqueles que ainda sofrem opressões de todo tipo nos

dias atuais, não continuem a sofrê-las no futuro.

Nesse sentido, a execução de projetos de pesquisa e de extensão podem oferecer,

ainda durante a sua execução, e desde que formulados sob o signo da relevância social,

algumas contribuições reais à população, que afinal, é a origem dos recursos investidos na

formação superior. Pensando assim, foi idealizado o minicurso oficinas do Teatro do

Oprimido, sendo um dos seus desafios, oferecer em escassas três horas, o essencial da

metodologia teatral presente na proposta revolucionária criada por Augusto Boal.

Executado com grande empenho por ministrantes e instruendos, esse minicurso

revelou-se eficaz no atendimento aos anseios do público para o qual foi concebido: os

professores que se encontram nas escolas de ensino básico, muitas localizadas nas periferias

das nossas cidades, quase todas enfrentando problemas que envolvem, não apenas os

recursos cada dia mais precarizados, mas também, toda espécie de opressores que se

apresentam sob diversos disfarces.

Pois há a opressão da probreza, da violência doméstica, dos assédios moral e sexual,

do tráfico de drogas e da violência policial. Sabemos que os jovens mais pobres, e em

particular os negros, são as vítimas preferenciais das formas de violência citadas. Não

sendo uma espécie de panacéia solucionadora de todas as questões, o Teatro do Oprimido

se apresenta como uma proposta possuidora de grande potencial heurístico, no que cabe

pensá-la não somente no ambiente escolar, mas nas fábricas, nos sindicatos, nos espaços

púbicos, enfim, em todos os lugares aonde seja requerido que os oprimidos de tantas faces,

possam reunir a força necessária ao enfrentamento de opressores de tantos disfarces.
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