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Resumo: 

Esta comunicação procura apontar algumas possibilidades epistemológicas para a exploração 

dos recursos contidos na proposta do Teatro do Oprimido, poética que prescreve uma estética 

– a estética do oprimido – que passaria a priori a permitir a recuperação de um espaço 

cidadão na agenda pública, no que propõe inquirir acerca do momento oportuno para a sua 

utilização enquanto recurso cívico ao exercício de uma práxis cidadã de retomada/reforço de 

algumas das bandeiras de lutas sociais que orbitam sob propostas inspiradas no marxismo, 

com vistas a reinscrever as demandas da base da população nos espaços públicos, em um 

contexto de luta por direitos sociais. 
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Introdução 

 

           Ao início da década dos anos de 1990, o espectro de uma entidade metafísica – o 

mercado – foi re-entronizado no mundo como uma espécie de panacéia reguladora de todas 

as demandas dos povos, elevado pois à posição de remediador de todos os males e injustiças 



que porventura ainda afligissem as nações do orbe. Doravante essas demandas foram 

retiradas do universo das deliberações políticas, em desobediência aos sacrossantos preceitos 

que desde priscas eras haviam sido apregoados pela tradição ocidental, ao menos desde 

Aristóteles, para serem submetidos a um exercício de re-engenharia semântica. Doravante, o 

espaço público deveria então, face a essa lógica, ser encurtado, e reduzidos a limites 

inexpressivos os canais orgânicos de participação política, estancados quaisquer vínculos 

com projetos de desenvolvimento econômico e social mediados pelo vórtice dos anseios de 

cunho nacional-popular, considerados a partir daí como manifestações de populismo. Pois 

defendia-se que havíamos chegado ao “fim da História”, e ao território da política caberia 

portanto, e progressivamente cada vez mais, ser ocupado pelos chamados ‘gestores’, os quais 

talvez possamos definir como indivíduos com “mãos visíveis” dotadas de uma espécie de 

‘toque de Midas’, que seriam a priori, capazes de dar cumprimento aos ditames do 

‘mercado’, instrumentalizando no mundo sublunar – aristotelicamente falando, 

desequilibrado, instável e infeliz – a cartilha neoliberal. 

           Eventos como a Queda do Muro de Berlim, a debacle de vários regimes do chamado 

‘socialismo real’, e entre esses, a antes improvável ou mesmo impensável dissolução da 

União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), passaram a emprestar concretude e 

verossimilhança ao discurso dos neoliberais, dotando de maior realismo os planos que já 

vinham sendo formulados desde finais da década de 1960, época na qual se julga haver 

ocorrido a crise final do welfare state, momento considerado privilegiado à implementação 

de algumas teses formuladas por homens do departamento de Economia da Universidade de 

Chicago – diga-se de passagem, de um grupo minoritário de professores constituídos a partir 

de uma dogmática aceitação de idéias que gravitam da rejeição absoluta à regulamentação 

econômica, até à aceitação quase total do laissez-faire, e que ficou conhecido como a ‘escola 

de Chicago’ – mentores responsáveis por materializar seus impolutos princípios econômicos 

na América Latina, mediante a ação dos chamados Chicago boys, designação pela qual 

ficaram conhecidas as sucessivas equipes econômicas que emprestaram a fundamentação 

doutrinária à ditadura chilena do general Augusto Pinochet (1915-2006), a partir de 1973. 

Conjugado a isso, as ações da CIA, ao desestabilizar regimes políticos de viés nacional-

popular, sobretudo em países sob órbita norte-americana, colaboravam para o 

estabelecimento de ditaduras e governos autoritários em países periféricos, emprestando 

ainda suporte aos serviços de ‘inteligência’ para que fossem assassinadas lideranças políticas 

de esquerda, por toda a América do Sul, durante a denominada Operação Condor. 



           Ao mesmo tempo em que o Oriente Médio era convulsionado por crises políticas, 

muitas delas insufladas a partir de agências de países do capitalismo central, uma obra como 

‘O caminho da servidão’, que fora lavrada por Friedrich Ayek em 1944, e que veio a lume 

naquele mesmo ano, sendo portanto sobejamente conhecida por fazer a defesa dos ideais do 

liberalismo econômico, passava a ser endossada pela nova bússola do establishment para ser 

elevada à qualidade de mentora primeira da nova ordem a ser entronizada, apta portanto a 

receber o prêmio Nobel de Economia, trinta anos depois de ter sido publicada! Nos anos 

1980, as ações intempestivas e midiáticas de líderes políticos conservadores como Ronald 

Reagan e Margareth Thatcher, contribuíram para oferecer, na superfície dos fatos obscuros, 

protagonizados por personagens componentes de uma intelligentsia secundária e medíocre, o 

que já era perpetrado nos subterrâneos do poder.  Dessa forma, junto àqueles que 

comungavam do pensamento único, o mercado passava a assumir a forma de uma entidade 

metafísica, detentora de uma centelha mágica por força de sua “mão invisível” que seria 

capaz, como no mito smithiano, de uma auto-regulação de ajuste das necessidades humanas. 

            No entanto, toda essa espécie de mística alcandorada secretada através do discurso dos 

neoliberais, tem trazido somente exclusão social e concentração de renda, conforme trabalhos 

recentes e bem documentados, saídos das lavras de respeitáveis acadêmicos dos mais variados 

quadrantes do espectro político, mas sobretudo de elevada estatura intelectual, demonstram. 

Na análise defendida por esses estudiosos, o diagnóstico revela a fáustica opção, pelo triunfo 

do monetarismo sobre o estruturalismo, tanto no pensamento quanto nas políticas públicas, 

com o Estado sendo afastado da indução do desenvolvimento, para ser transformado em uma 

espécie de gendarme dos interesses do capital. 

            É face a essa conjuntura, e como uma espécie de virtuosa contracorrente ao avanço das 

idéias neoliberais, às quais aparecem materializadas em suas tentativas de esgarçamento do 

discurso político e encurtamento do espaço público, bem como na sua insistência de impor 

um pensamento único, que se apresenta o potencial de ação contida na proposta do Teatro do 

Oprimido (T.O.). Cumpre dizer que o Teatro do Oprimido é uma poética revolucionária 

originalmente surgida nas obras do dramaturgo Augusto Boal, com uma estética e métodos 

teatrais que são tributários das suas experiências com o Teatro de Arena, bem como da sua 

crítica ao sistema coercitivo aristotélico aplicado ao teatro, mas também do seu diálogo, que é 

crítico, com o teatro político de Erwin Piscator e Bertolt Brecht, assim como com o Teatro de 

Arte de Moscou, de Stanislávski. 

           O Teatro do Oprimido possui por télos oferecer um método teatral, cujo objetivo é o 



exercício do pensamento político, social e estético dos oprimidos, estimulando com isso, sua 

libertação da opressão, e consequentemente, a construção de uma sociedade livre de 

opressores. Sua aplicação é bastante simples, e a sua dinâmica prescinde de conhecimentos 

mais aprofundados da arte de interpretação teatral. 

          A utilização de técnicas teatrais em benefício das lutas sociais têm sido objeto de 

muitos debates, e existem variadas obras entre livros, teses e artigos que dela tratam. Contudo, 

percebe-se resistências difusas, principalmente porque se consolidou na mentalidade ocidental 

contemporânea que teatro é algo para atores profissionais, e que o palco seria portanto o 

território daqueles que escolheram fazer dessa atividade uma profissão. Não obstante, o 

conhecimento da teoria e técnicas do Teatro do Oprimido parece surgir sob a necessária 

sustentação teórica, baseada em consistentes pesquisas acadêmicas, e amparado em anos de 

prática que parecem nos autorizar a defender a adoção do seu instrumental teórico 

metodológico no crisol das lutas sociais.  

         

As imposições de uma lógica de mercado 

 

           O capitalismo se afirmou como modo de produção dominante na esteira do surgimento 

dos Estados Nacionais, aliando-se ao espírito expansionista das realezas européias e 

mesclando-se aos seus interesses, no que soube utilizar-se habilmente das várias inovações 

institucionais que deram formato ao estado absolutista renascentista do Ocidente.  

          Os princípios formulados por seus ideólogos, mais ou menos conhecidos, foram 

recepcionados na qualidade de diplomas legais pelos mais diversos países, permitindo seu 

imbricamento na tradição política ocidental mediante perverso silogismo de caráter 

ideológico, o que veio a possibilitar a expropriação de terras de camponeses, e as exigências 

de adequação a uma nova e sanguinária legislação contra a vagabundagem (Mészáros, 2005, 

p.38). Fora ainda estabelecida o princípio de economia de mercado, a qual produzia a fome, 

onde antes havia fartura. A obrigação da venda da força de trabalho, para adultos e crianças, 

articulou-se com o avanço na colonização de terras ultramarinas, alimentando com isso, a 

submissão, quando não o deliberado massacre de povos nos continentes americano, africano e 

asiático (Linebaugh & Rediker, 2008). A escravidão moderna rapidamente se transformou em 

abundante fonte de lucros, e gênese de muitas riquezas. 

            Nas últimas décadas do século XVII, como nos informa István Mészáros, John Locke, 

conforme sabemos, o grande ídolo do liberalismo moderno que dividia seu tempo laboral 



entre a “ocupação” de latifundiário absenteísta, e funções públicas generosamente pagas pelo 

governo – somente em um de seus vários cargos, o de membro da Junta Comercial, recebia 

cerca de 1.500 libras, quantia astronômica para época – alegava que o crescimento do número 

de pobres ocorria em razão do relaxamento da disciplina e a corrupção dos hábitos, ao mesmo 

tempo que julgava satisfatório que os trabalhadores mais pobres ganhassem um centavo por 

dia.  

           Contudo, ao final do século XVIII ocorreu uma substancial mudança na balança das 

forças políticas, que conheceu por motor principal as Revoluções Americana e Francesa, e por 

consequência o conjunto de eventos os quais, reunidos em um tempo próximo, se 

convencionou chamar de “Era das Revoluções”. O destravamento das forças produtivas 

possibilitado pela revolução industrial acabou por reunir uma força de trabalho que agora se 

via constrangida em densas formações populacionais, além de submetida a precárias 

condições de subsistência, combinadas com imensas jornadas de trabalho. 

            Nessas condições, interpelar para baixo foi a solução possível para o Estado e a idéia 

nacional que agora operava, com vistas a manter sua condição de governabilidade. Direitos 

políticos e uma legislação social seriam a contrapartida a que antigos súditos, tornados 

cidadãos, aceitassem mediante a ação de agentes do Estado – Escola, serviço militar, festas 

cívicas, monumentos – as inculcações de que faziam parte de uma nação, transformada em 

espécie de “religião cívica”, possibilitando com isso, uma maior aceitação a que se arcasse 

com impostos, tanto pecuniários quanto de sangue, para dar vazão às várias guerras 

interimperialistas, em acordo com a definição consagrada por Lênin, e que foram deflagradas 

desde então.  

           Porém, conforme nos esclarece Marilena Chauí, ao utilizar-se de observações extraídas 

de Eric Hobsbawm,  

 

“o liberalismo tem dificuldade para operar com a idéia de nação e de Estado 

nacional porque, para essa ideologia, a unidade econômica de referência mínima é 

o indivíduo e a máxima é a empresa, de sorte que não parece haver necessidade de 

construir uma unidade superior a estas.” (2013, p.158)  

  

           Durante a primeira guerra mundial ocorreu no Brasil uma grande inversão de capitais 

que permitiu elevar o nível de alguns produtos na indústria. O correspondente imediato foi o 

aumento da participação do proletariado nas maiores cidades. O expressivo aumento das 

camadas médias urbanas favorece então, face às crises decorrentes da grande depressão 

econômica iniciada a nível mundial em 1929, que um novo paradigma seja instaurado a partir 



da revolução ocorrida em 1930. Conforme escreveu Amado Luiz Cervo, “a depressão, 

enquanto caminhou os países capitalistas avançados para o regresso ao protecionismo e às 

soluções nacionalistas, orientou a América Latina para o processo de modernização.” (2008, 

p.71). Sob o paradigma do nacional-desenvolvimentismo os diversos governos brasileiros, 

inclusos aí os dos anos de exceção, realizaram as suas escolhas entre 1930 e 1989. Mas os 

finais da década de 1970, conforme observou Oswaldo Coggiola, foram também os anos 

iniciais de uma investida que se convencionou chamar de neoliberalismo, ou mesmo de 

neoconservadorismo, conjunto de políticas de privatização econômica e destruição das 

conquistas sociais, implementadas na Europa, onde teve como um dos seus ícones Margareth 

Thatcher, e nos EUA, a partir da administração de Ronald Reagan. 

           No caso brasileiro, governos que chegaram ao poder no período posterior ao da 

Ditadura militar, terminada em 1985, pressionados por acordos e empréstimos com o Fundo 

Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial, aceitaram vincular seus programas aos 

ditames do chamado ‘Consenso de Washington’, assim definidos por Coggiola, 

 

“...ajuste fiscal, redução do tamanho do Estado; fim das restrições ao capital 

externo (eliminar todo e qualquer empecilho ao capital especulativo ou vindo do 

exterior; abertura do sistema financeiro (fim das restrições para que as instituições 

financeiras possam atuar em condições de igualdade com as do país); 

desregulamentação (redução das regras governamentais  para o funcionamento da 

economia); reestruturação do sistema previdenciário.” (1996, p. 196). 

 

             É preciso dizer que da parte da classe trabalhadora, e da uma imensa maioria dos 

intelectuais que se propuseram de forma séria e fundamentada estudar o assunto também foi 

estabelecido um consenso. Tentaremos resumir de forma um tanto pontual, algumas das suas 

conclusões: 1. De acordo com Istvan Mészáros (2014) haveria uma preocupação do sistema 

capitalista com a sua própria sobrevivência a qualquer custo, ainda que tenha que impor um 

curso mais destrutivo à ordem mundial, sob a forma de guerras preventivas e preemptivas. 

Segundo ele, nenhum progresso social duradouro para a classe trabalhadora seria viável para 

o capital, o qual se interessa unicamente pela eternização do sistema capitalista e pelo controle 

metabólico de reprodução da sociedade; 2. Segundo Oswaldo Coggiola (1996), as políticas 

ditas neoliberais, em especial as destinadas a eliminar as conquistas históricas dos 

trabalhadores, seriam uma clara tentativa de descarregar a crise do capitalismo nas costas dos 

trabalhadores; e, 3. Para Marilena Chauí a sociedade brasileira foi estruturada a partir de 

relações privadas fundadas no mando e na obediência, no favor e na tutela, daí decorrendo a 

recusa em operar com os direitos civis e substantivos, e de lutar contra a opressão social e 



econômica. Para os poderosos, a lei seria um privilégio a ser brandido, acrescemos, em alto e 

bom som, sob a capa da ‘segurança jurídica’; para as camadas populares o império da lei 

significa a repressão. Os políticos brasileiros rendidos ao neoliberalismo apresentam-se como 

‘gestores’, misturando-se em promíscua relação com o empresariado nacional e estrangeiro. 

Seriam caricaturas dos neoliberais dos países do capitalismo central.    

             

Estetização da política versus politização da arte 

 

           A estetização da política conforme é comumente reconhecido, parece ter se afirmado 

definitivamente no mundo ocidental , pela revolução dos transportes e das comunicações nas 

décadas iniciais do século XX . O emprego do avião, conforme certa vez apontaram Antonio 

Gramsci e José Carlos Mariátegui, bem como a utilização do rádio e da imprensa diária 

permitiram à que o conservadorismo de uma amedrontada classe média elevasse homens 

como Benito Mussolini e Adolf Hitler ao poder, respectivamente sob o beneplácito das 

classes dominantes da Itália (1922) e da Alemanha (1933). Pensamos que talvez não tenha 

sido um mero acaso que algumas das mais reconhecidas e visíveis inspirações na estética do 

Teatro do Oprimido tenham tido por solo a Alemanha, pelo trabalho desenvolvido por 

dramaturgos como Bertolt Brecht e, julgamos necessário incluir, Erwin Piscator. Ainda mais 

facilmente defensável seria apontar para a decisiva recepção desse trabalho da parte de 

pensadores e críticos literários como Antonio Gramsci e Walter Benjamin, como reflexos de 

uma produção intelectual articulada à luta antifascista, que ao mesmo tempo que intencionava 

a ultrapassagem dos limites da ribalta, procurava assinalar o surgimento de uma nova era, na 

qual caberia às artes, a tarefa de politizar suas manifestações, passando, conforme defendeu 

Brecht, da promoção da catarse ao papel de agente de conscientização política, tornando com 

isso, a autores e atores em espécies de espelhos representativos de uma realidade presente, 

contingente e nunca dissimulada. 

           A trajetória de Bertolt Brecht (1898-1956) encontra-se imbricada à de Erwin Piscator 

(Erwin Friedrich Maximilian Fischer, 1893-1966), no que podemos encontrar nestas, muitas 

similitudes. Ambos alemães e sobreviventes da Grande Guerra de 1914-1918. Testemunhas 

da injustiça, da miséria, e da desesperança que arrasou a sua terra após o armistício e o 

Tratado de Versalhes. Erwin Piscator e Bertolt Brecht foram, de certa forma, atraídos para o 

vendaval que tomou de assalto a Europa do pós-guerra. Brecht conheceu Piscator ao se 

mudar, em 1924, da sua cidade natal, Augusburg, onde trabalhava como crítico teatral e 



consultor literário, para Berlin. A aceitação e o estudo do Marxismo ao que parece, muito veio 

a contribuir para que ambos articulassem a práxis política à atividade teatral. A Alemanha de 

Weimar era então o território propício às experimentações políticas de caráter revolucionário 

que ainda sopravam, apesar de escala descendente, por toda a Europa. Cabe assinalar que a 

experiência prática de Piscator com o teatro data de antes da guerra, quando participou na 

qualidade de amador do Teatro da Corte. Assim como Brecht – que atuou na guerra como 

atendente médico – Piscator também combateu pelo Império Alemão, tendo participado da 

batalha de Flandres e dirigido um teatro de frente de guerra. Em termos de criação e produção 

teatral, Brecht e Piscator são considerados expoentes do chamado Teatro Épico, gênero que 

conforme sabemos, privilegia o contexto sócio-político do drama, poética que foi entendida 

como uma das inspirações para o teatro do oprimido. 

            A proposta de Piscator se constituía em algo realmente inovador para a época, a 

começar pelos locais designados para suas apresentações: salas de restaurantes, palcos de 

associações, fábricas. Era uma nova forma de fazer teatro, com coros de proletários, uso de 

cartazes, fragmentos cinematográficos, bem como de máquinas e outros mecanismos. Bertolt 

Brecht reconheceu em Piscator aquele que “empreendeu a tentativa mais radical de imprimir 

ao teatro um caráter educativo.” (Bertolt Brecht apud.Friedrich Schlegel, In: PISCATOR, 

1968, p.4). Brecht participou dessas experiências empreendidas por Piscator, que inclusive 

produziu, em 1928, uma de suas peças, Schweik. O filósofo e roteirista brasileiro Luiz Carlos 

Maciel nos informa que toda essa época, vivida intensamente por Brecht e Piscator foi 

“assinalada pela rejeição teórica à arte, pela recusa do divertimento e pela preocupação 

didática em sentido estreito” (1967, p. 2). Data desses anos, aliás, a famosa composição 

brechtiana, a Ópera dos Três Vinténs (1928). Esse novo teatro possuía a marca distintiva do 

que se denomina por teatro pedagógico-político, ou seja, uma forma teatral que aborda as 

questões contemporâneas, traduzindo sua mensagem da forma mais didática possível ao seu 

público-alvo, que devemos observar, não é burguês, mas proletário, e que busca tratar de 

questões que envolvem a luta pelos recursos naturais, os direitos civis, as questões raciais, a 

revolução, enfim, uma extensa temática sobre a qual se realiza um tratamento de fina 

transposição e acessível linguagem. Apresentava-se assim, antes de tudo, como uma forma 

teatral que priorizava a discussão, embora não renunciasse ao aplauso, e que desejava 

despertar nos espectadores uma maior clareza ao seu vivido humano, tentando com isso 

contribuir com uma práxis política mais ativa para o proletariado. Assim, considera-se que o 

teatro de Piscator apareceu como uma força renovadora, abatendo tradicionais convenções 



quanto ao modo de criar peças, estilos de apresentação teatral e trabalhos de cenários. Essas 

inovações convergiram por fim, para a proposta de uma função social inteiramente nova para 

o teatro. Voltaremos a esse ponto, oportunamente.  

           Caberia agora destinar algumas linhas às reflexões de intelectuais como Antonio 

Gramsci e Walter Benjamin. Gramsci se posicionou contra o materialismo vulgar e o 

fatalismo mecanicista, que durante a II Internacional tentaram encerrar o marxismo sob uma 

moldura do tipo positivista. Ele aceitou os acenos de Benedetto Croce, filósofo idealista e seu 

contendor ideológico, no sentido de dar maior importância para os fatos da cultura, e do 

desenvolvimento da história (Konder, 1967, p.113). Essa percepção do valor da cultura levou 

Gramsci a inscrever no seu roteiro de luta revolucionária a tarefa de democratização da 

cultura, e com essa, a criação de uma nova arte, que não poderia possuir caráter burguês, nem 

ser desvinculada da realidade. Afinal, cultura para Antonio Gramsci, conforme esclareceu 

Marco Antonio Villela Pamplona (1983, p.18-19), não seria sinônimo de saber enciclopédico, 

pedanteria ou informações soltas. Na visão gramsciana de um mundo em transformação, que 

marcharia a largos passos para o socialismo, a cultura teria que estar inserida na realidade 

histórica da qual faz parte. A cultura seria parte de um processo de expansão da hegemonia, e 

o proletariado possuía necessidade de manifestações culturais próprias e diversas da cultura 

burguesa dominante. Assim, a cultura passava a ser parte constitutiva da consciência do 

proletariado acerca do processo histórico, inscrevendo-se consequentemente no próprio 

conceito de práxis conforme o entendeu Antonio Gramsci, ou seja, como o fazer-se da 

História, ou a realização da História, por força da vontade racional, vontade esta que seria 

suscitada por um pensamento historicamente baseado. 

           Haveria pois de ser resolvida a questão da democratização da cultura. Nesse sentido, o 

crítico literário Walter Benjamin, alemão como Brecht e Piscator, percebera que o poder da 

arte estava crescendo sobre as massas, porém, o poder dessas massas controlarem a produção 

artística não crescia em paralelo, e na sua avaliação, tal fato era devido à exploração da 

sociedade capitalista, dividida em classes, e relegando o proletariado a um baixo nível de 

consciência política. Benjamin identificou que à sua época a produção artística não possuía 

mais o critério da autenticidade, e a função da arte se achava em consequência, subvertida. 

Nesse ponto, Benjamin voltou-se para o teatro, entendendo ser essa forma de produção 

artística a que se oporia mais radicalmente ao ponto de vista das técnicas de reprodução 

instrumentalizadas à mão da classe burguesa (Benjamin, 1983). Em um dos ensaios mais 

conhecidos da sua lavra, A obra de arte na época de suas técnicas de reprodução, estampado 



originalmente em 1936, ele reproduziu uma fala de Bertolt Brech, citando-o em uma extensa 

nota de rodapé, que vale a pena aqui, em parte, reproduzir :  

 

“Desde que a obra de arte se torna mercadoria, essa noção (de obra de arte) já não 

lhe pode mais ser aplicada; assim sendo, devemos, com prudência e precaução – 

mas sem receio – renunciar à noção de obra de arte, caso desejemos preservar sua 

função dentro da própria coisa como tal designada. Trata-se de uma fase 

necessária de ser atravessada sem dissimulações; essa virada não é gratuita, ela 

conduz a uma transformação fundamental do objeto e que apaga seu passado a tal 

ponto, que, caso a nova noção deva reencontrar seu uso – e por que não? – não 

evocará mais qualquer das lembranças vinculadas à sua antiga significação” 

(Brecht apud. Benjamin, 1983, p. 12). 

         

           Walter Benjamin percebera então, com o providencial auxílio de Bertolt Brecht, que a 

performance do ator de cinema – cabe lembrar que a fotografia também colocara problemas 

para a estética tradicional – estava já no surgimento dessa nossa arte, mediada pelos 

aparelhos, ao passo que o teatro conservaria, ainda meio intacta, a liberdade de adaptar a sua 

atuação às reações do público no decorrer da apresentação, desde é claro, que o ator 

desconsiderasse as lições dadas por Denis Diderot em 1758 – valeria dizer, não erigisse a 

‘quarta parede’ – entre a cena e o público, o que corresponde a não dar atenção ao que se 

passa na assistência, e dar vazão à interpretação como se as cortinas estivessem arriadas
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 . 

           Tanto Bertolt Brecht quanto Erwin Piscator alcançaram êxito em sua fuga à 

perseguição do nazi-fascismo. A mesma sorte, conforme é sabido, não tiveram Antonio 

Gramsci e Walter Benjamin.  Brecht emigrara da Alemanha tomada pelo totalitarismo, 

peregrinando por vários países, até atingir o solo norte-americano. Piscator, encontrava-se 

trabalhando na União Soviética desde 1931, e acabou por ver-se obrigado a estender sua 

permanência, transformando as motivações da estadia, do interesse profissional para o exílio 

político. O destino comum acabaria sendo os Estados Unidos. Lá Piscator estende a influência 

dos seus métodos teatrais, tornando-se diretor da Dramatic Workshop, fundada por ele na 

New School for Social Research, tendo como alunos Marlon Brando, Walter Matthau, 

Tennessee Williams, entre outros. 

            Em 1951 Erwin Piscator retorna à Alemanha. Nesse mesmo ano professores e alunos 

da Escola de Arte Dramática de São Paulo são despertados para experiências inovadoras que 

vinham sendo realizadas por Margo Jones, diretora de teatro que produzira diversas peças de 
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 Cumpre esclarecer que o teatro em seus primeiros tempos, na Grécia Antiga, era o ditirambo, onde o povo 

dançava e cantava livremente nas ruas. Mas os interesses dominantes apartaram o espetáculo das ruas, 

constituindo um local específico para as apresentações (1ª parede). Posteriormente, separaram os que seriam 

espectadores (público) do coro (2ª parede). A 3ª mudança fundamental foi separar um dos coreutas para 

transformá-lo em protagonista. 



Tennessee Williams nos anos 1940. Ela utilizara um palco circular, algo muito antigo – pois 

fora assim que a mais antiga forma de teatro conhecido iniciara – e ao mesmo tempo 

novidade, tanto pelas possibilidades estéticas que sugeria, quanto pelas vantagens econômicas 

da técnica, pois partia de um problema comum ao teatro brasileiro: a deficiência de meios 

materiais para fazer teatro (Campos, 1988, p.30). O Teatro de Arena que daí surgia parecia 

responder a questões muito práticas, ao mesmo tempo exigindo pouco investimento de 

capital, ao mesmo passo que permitia a multiplicação das casas de espetáculo, e com isso, a 

expansão do teatro brasileiro. As primeiras tentativas são realizadas ainda em 1951, com 

resultados muito satisfatórios. 

            O ano de 1953 assiste a criação da Companhia de Teatro de Arena, que incluía em seu 

elenco nomes como Léa Camargo, Moná Delacy, John Herbert, Sérgio Brito. Apresentam-se 

em clubes, no Museu de Arte Moderna, fábricas ou qualquer lugar que oferecesse as 

condições mínimas de exercício daquela nova forma de representação. Cláudia de Arruda 

Campos identificou que o Teatro de Arena, já em 1955, mantinha “...as preocupações com 

uma cultura desalienante, uma arte vinculada ao povo e de conteúdo nacional que virão a 

integrar, enquanto aparato teórico e realização prática, a linha de trabalho pela qual o 

Arena se distinguiu a partir de 1958.” (1988, p. 36). 

           Em 1956, um novo estilo de representação, mas também de administração teatral 

começava a se instalar, com a chegada de Augusto Boal (1930 – 2009), um estudante de 

Química seduzido pela arte teatral. Boal cursou Dramaturgia, Direção e Drama Moderno na 

Universidade de Colúmbia, tendo sido aluno de John Gassner, Milton Smith e Ernest Brenner. 

Tomara ainda lições da aplicação do método Stanislavski no Actors’ Studio, a partir das quais 

organizou laboratórios de interpretação, na tentativa de desenvolver um estilo brasileiro de 

representação. Nos anos 1950, o teatro brasileiro procurava a sua identidade e independência 

em relação aos padrões europeus de interpretação, considerados excessivamente impostados, 

mas que à época, ainda transitavam por nosso teatro. Seria esse então o momento oportuno 

para tratar da nova função social para o teatro, à qual nos referimos linhas acima. Essa nova 

função se articulou e modernizou encharcando-se das mais diversas inspirações – Brecht, 

Stanislavski, Piscator, Gassner, Arena – e sob os moldes de uma estética de cânone marxista, 

para produzir uma nova poética denominada por Teatro do Oprimido. 

           Conforme certa vez escreveu Leandro Konder (1967), o texto da lavra de Karl Marx 

considerado como base para se pensar a estética marxista seria a Introdução à contribuição à 

Crítica da Economia Política (1844). A arte educaria os sentidos do homem, o que 



colaboraria para tornar a esses, mais especificamente humanos. Talvez possamos dizer que a 

atividade artística iguala-se a outras tantas tarefas que constituem o leque das amplas 

atividades humanas, falamos evidentemente do homem no sentido omnilateral, conforme 

defendido por Karl Marx que o articulou ao seu conceito de práxis. Antonio Gramsci 

enfatizou sob essa práxis, o papel da história. Benjamin entendia que os esforços feitos então 

para estetizar a política, teriam servido de moldura para os movimentos de massa que 

acabaram por possibilitar a ascensão do fascismo, manobra perpetrada pelo grande capital 

para conter as conquistas da classe trabalhadora. Para Benjamin, a resposta mais adequada a 

ser dada no campo das artes, seria a sua politização. 

   

O Teatro do Oprimido face à cultura proletária 

 

            Trata-se o teatro do oprimido de uma poética surgida a partir das experiências do 

Teatro de Arena, mediante as inspirações de uma estética que conforme vimos, é afinada com 

autores que pertencem majoritariamente ao campo marxista. Seus métodos prescindem de 

maiores recursos materiais e sua realização não depende de aprofundados conhecimentos na 

arte de interpretar. Talvez por congregar condições tão modestas para a sua execução, o 

Teatro do Oprimido tenha revolucionado as artes a nível mundial, desde meados dos anos 

1970. 

            Nas palavras de Dimir Viana, autor que adaptou os métodos dessa forma teatral para a 

educação de jovens e adultos, o teatro do oprimido possibilita “tornar a linguagem teatral 

acessível a todos, como estímulo ao diálogo e a transformação da realidade social” (2016, p. 

80). Nesse sentido, o teatro do oprimido mantém diversos pontos de contato com a cultura 

popular, e alguns dos seus joguexercícios recuperam muitas das práticas lúdicas utilizadas 

tradicionalmente nas brincadeiras infantis, tais como o ‘carrinho de mão’, a ‘corrida do saco’, 

‘a corrida em câmara lenta’, ou a ‘luta de boxe à distância’, apenas para ficarmos nesses 

exemplos. Seriam exercícios que em um primeiro momento ao que parece, estaríamos a 

reaprender, recuperado de algumas memórias afetivas dispersas em passado já distante. No 

entanto, o núcleo duro da proposta contida no teatro do oprimido é possibilitar uma forma de 

educação voltada para a cidadania, almejando o reconhecimento das opressões e a atuação 

contra estas, em um diálogo ético que interpela o opressor, amparando-se no discurso da 

liberdade, do conhecimento e da autonomia. Dessa forma, o teatro do oprimido reconhece a 

existência dos conflitos que podem ser tanto de natureza pessoal, quanto social. Seus métodos 



problematizam esses conflitos e realizam a crítica das representações sociais, retirando o 

oprimido da esfera da opressão, ao mesmo tempo que destitui o opressor do seu papel; nessa 

tarefa, o que se busca é a re-humanização das relações sociais.       

            A relevância social imanente às práticas propostas por essa forma teatral é 

indiscutível. Para Boal, oprimidos seriam todos aqueles que possuem algum tipo de barreira 

na sociedade, seja ela de natureza social ou psíquica, que no entanto pretendem combater. 

Esse combate é basicamente um auto-conhecimento de si e da realidade à volta, credenciais 

que autorizam o oprimido a encarar o opressor, interpelando-o à luz de questionamentos 

éticos. Assim, o oprimido é alguém que deverá ter disposição para a luta, para o 

enfrentamento do opressor e da opressão, e nunca vitimizar-se diante das adversidades. 

           Executar algumas oficinas do teatro do oprimido é relativamente simples, e plenamente 

exeqüível após a leitura atenta de algumas das obras básicas escritas por Augusto Boal. Entre 

essas, devemos dar destaque ao livro que fundou esse método teatral: o teatro do oprimido e 

outras poéticas políticas, que veio à lume em 1975, em oportuno aproveitamento de 

experiências teatrais no Peru, país que então vivia uma experiência revolucionária. Um bom 

roteiro a ser sugerido poderia contar com alguns joguexercícios, seguidos da prática 

denominada confessionário. A execução do exercício teatral conhecido por teatro imagem 

completaria o ciclo inicial das atividades. 

            Poderíamos dizer que o Teatro do Oprimido surgiu em boa parte como uma busca de 

soluções à realidade sul americana, e talvez possamos especificar, da sociedade brasileira em 

particular, face à vivência do seu idealizador e autor ainda hoje mais conhecido, Augusto 

Boal. O Teatro do Oprimido estaria afinado às necessidades de uma sociedade profundamente 

autoritária como a brasileira. Em virtude de tudo isso, defendemos que se torna 

estruturalmente possível, bem como em termos conjunturais bastante oportuno, abordar nas 

suas oficinas, especificamente do ‘Teatro Imagem’, temas candentes que afligem o cotidiano 

da classe trabalhadora em uma conjuntura que proclama a perda de direitos arduamente 

conquistados em um passado de lutas. As consequências do avanço das política neoliberais 

conforme sabemos, incidem diariamente na vida da população periférica em particular, 

manifestação de uma crise que conforme é sabido, possui seu epicentro no desmonte do 

Estado e de suas políticas sociais, apresentando-se epidermicamente sob as mais diversas 

formas, tais como : 1. a exploração e a luta de classes; 2. o comércio e uso de drogas, lícitas 

ou ilícitas; 3. a gravidez na adolescência; 4. a violência policial; 5. o preconceito racial e de 

gênero; 6. a violência sexual intrafamiliar; 7. a ausência de incentivo à cultura e a 



indisponibilidade dos equipamentos de cultura àquela parte da humanidade que certa vez, 

Franz Fanon denominou como sendo os condenados da Terra. 

 

Considerações finais 

           As resistências ao pensamento único ocorrem por toda parte, e ao que aparece no teor 

das análises, a atual investida neoliberal não se constitui na realidade, em nenhuma ofensiva 

política ordenada e coerente. Assim, a princípio não haveria mais nada de novo no arsenal 

ideológico do capitalismo. Por outro lado, em perspectiva histórica, conforme é sabido, todas 

as formas que as sociedades encontraram para subsistir – os modos de produção 

caracterizados por Karl Marx e Friedrich Engels – somente tiveram sucesso após um parto 

doloroso e traumático com as velhas formas, embate após o qual foram considerados modos 

de produção hegemônicos .  

           Então percebemos o agitar de bandeiras, aqui e acolá, proclamando que ‘um outro 

mundo é possível’, e aí diríamos, mais que possível, ele é inevitável, pois vivemos sob o 

transitório e o imperfeito, em um sistema que valoriza a capacidade produtiva do homo faber , 

depreciando em conseqüência o homo ludens. Mas é justamente essa característica do lúdico 

presente e inseparável no homo sapiens que poderá servir à desconstrução do pensamento 

único, atuando como parteira decisiva talvez, para a eclosão de uma nova ordem. O exercício 

da cidadania pressupõe deveres e riscos. O pleno gozo de uma verdadeira democracia 

demanda coragem. Retirar os oprimidos do estado de opressão, e conscientizá-los 

politicamente é condição para alcançar a efetiva cidadania em uma plena democracia. Mais 

que um assalto ao Céu, seria o paraíso terreal.    
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