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RESUMO 
O presente trabalho pretende mostrar a importância da formação de 

grupos populares de Teatro do Oprimido nas comunidades e como os mesmos 
auxiliam na construção de uma identidade social. Por meio dos grupos 
populares, integrantes das comunidades ou de grupos temáticos colocam seus 
problemas em discussão pública na busca por alternativas para suas opressões. 
Dessa forma, os atores-sociais se humanizam na medida em que trabalham 
juntos para construir consciências que coexistam em liberdade, construindo, 
enquanto grupo, uma identidade coletiva e ao mesmo tempo, descobrindo a 
própria identidade ao se manifestar. 
PALAVRAS-CHAVE: Grupos populares: Atores-sociais: Identidade: Teatro do 
Oprimido. 
 

ABSTRACTii 
This paper aims to show the importance of formation of popular groups of 

Theatre of the Oppressed in the communities and how they help in building a 
social identity. Through the popular groups, members of the communities or 
thematic groups put their problems in public discussion in the search for 
alternatives for their oppression. Thus, the social actors are humanized in that 
work together to build consciences to coexist in freedom, building, as a group, a 
collective identity while discovering their own identity to manifest. 
KEYWORDS: Popular Groups: Actors-social: Identity: Theatre of the Oppressed. 
 
 

Os registros mais remotos que se tem da história da humanidade sempre 
identificam os homens vivendo em grupos, prova de que os mais antigos 
ancestrais já percebiam a importância e a necessidade da convivência mútua 
para garantir a sobrevivência. 
 

Claro que antigamente as formas de se conviver eram mais rudimentares 
e a história ficou marcada por períodos de conflitos sangrentos, resultado dos 
problemas de relações sociais, dentro e fora dos grupos, já que os homens 
sempre foram seus maiores aliados e ao mesmo tempo seus maiores algozes. 
 

Com o passar do tempo, o homem foi buscando maneiras para 
compreender melhor essas relações sociais e assim melhorar a convivência, 
pois haviam percebido que era vital para a própria sobrevivência e das gerações 
futuras que essa cooperação desse certo. 

 
A sociedade então procurou se estabelecer por meio da formação de 

grupos, enfocando as relações interpessoais na família, na comunidade, na 
escola, no trabalho, nas igrejas, nos partidos políticos, nos grupos artísticos, 
entre outros. Cada uma dessas instituições tem suas regras e seus valores 
próprios que contribuem para a formação do cidadão, levando-nos às primeiras 
experiências de conflitos entre grupos, auxiliando na nossa socialização, enfim, 
contribuindo de alguma forma para nosso crescimento pessoal e social.    
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Esses agrupamentos acontecem pelas afinidades e/ou pelas diferenças 

apresentadas por um número de pessoas que se reúnem, onde cada indivíduo 
dentro do seu grupo ocupa uma função, seja ela explícita ou não. 

 
As pessoas se agrupam com um objetivo comum, mesmo que elas 

estejam ali por vários outros motivos, há algum ponto de identificação que as 
faça pertencer ao mesmo grupo. E essa unidade se fortalece pelas diferentes 
características que cada uma apresenta. O grupo apega-se pela necessidade de 
proximidade e para dar solução a problemas que são pessoais, mas, 
inevitavelmente socializados, tornam-se problemas coletivos.  

 
Se o objetivo é reivindicar sobre um problema que atinge a todos os 

integrantes, eles devem mostrar as diversas formas para enfrentar essa 
situação, porque cada um ali envolvido é atingido de uma forma diferente por 
esse mesmo conflito. 

 
Dessa forma, as características pessoais acabam servindo como 

elementos formadores da força desse grupo, com cada um apresentando 
características que sozinhas poderiam não surtir efeito, mas unidas conseguem 
agregar valores que ajudam na coesão do grupo tornando-o mais forte para 
entrar em cena e combater a sua opressão. 
 

Essa necessidade de se unir em busca de um ideal comum facilita a 
chegada do Teatro do Oprimido nas comunidades e ajuda na formação dos 
grupos populares desenvolvidos a partir dessa metodologia. O acesso é possível 
porque as pessoas têm problemas e sentem vontade de confrontá-los, ao 
descobrir por meio do teatro podem se juntar e tornar esse enfrentamento 
possível, já dão o primeiro passo para a criação do grupo, estabelecendo uma 
relação entre os moradores que se permitem participar dessa experiência. 
 

Por isso é importante que os membros dos grupos populares se 
conheçam pelo processo de formação do mesmo, para que cada um saiba qual 
o seu papel, sua função dentro daquele novo grupo do qual passa a fazer parte. 
E esse contato se dá por meio dos jogos e dos exercícios que o arsenal do Teatro 
do Oprimido disponibiliza para esses atores-sociais. 
 

É contagiante ver a capacidade de libertação e conscientização 
provocadas pelos grupos formados pelo Teatro do Oprimido, que buscam a 
valorização do indivíduo perante a sociedade, o fortalecimento da cidadania por 
projetos que estimulem a participação ativa e protagônica das camadas menos 
privilegiadas da sociedade e visem à transformação da realidade a partir do 
diálogo. 

 
Esse papel que os grupos ganham dentro das suas comunidades é 

fortalecido a partir do momento em que o trabalho é desenvolvido pelos 
integrantes das mesmas e não feito por outros grupos para os moradores dessas 
comunidades. É por meio de representações da própria realidade que tentam 
construir seu discurso e sua memória, procurando dizer em suas representações 
de acontecimentos, personagens e lugares reais, fundados em fatos concretos. 
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“O uso da memória em processos teatrais, enquanto forma narrativa, tem 
privilegiado a sua função social – levantamento de informações para a construção 
do texto e da ambientação cênica. Enquanto subsídio para a construção do 
personagem (memória emotiva, por exemplo) não se caracteriza como 
investigação narrativa. Uma reflexão sobre seu status artístico torna-se 
especialmente oportuna na esfera do teatro de grupos e sua relação com a 
crescente demanda pela construção da identidade”. (CABRAL, 2004, p. 46). 

 
É interessante para esse estudo observar a memória não somente como 

um fenômeno individual, algo relativamente íntimo, mas como um fenômeno 
coletivo e social, que serve como um registro a partir da história oral, na qual 
possa relatar acontecimentos vividos pessoalmente ou, como classifica Michael 
Pollak (1992), acontecimentos “vividos por tabela”. Essa memória individual, 
passível de mudanças, é na verdade um elemento para a construção da 
identidade social dos grupos populares, que buscam através da representação 
da ação transformar a ação real, reconhecendo e respeitando as diferenças no 
plano individual, e combatendo as diferenças e preconceitos no plano social. 
 

“Assim, a noção contemporânea de cidadania deve, hoje, incorporar as dimensões 
da subjetividade, do desejo, em suma, dos interesses, levando em conta, 
evidentemente, as questões de ética. (...) Tendo como objetivo formar cidadãos 
conscientes de si, do outro, da realidade que os cerca e da sua capacidade de 
transformação (...)”. (FARIAS, 2001 p.12-13). 

 
Através dos grupos comunitários, integrantes de comunidades populares 

ou de grupos temáticos colocam seus problemas cotidianos em discussão 
pública, produzindo espetáculos de Teatro Fórumiii e promovendo Sessões 
Solenes Simbólicas de Teatro Legislativo, para buscar alternativas para esses 
problemas. 
 

A inserção do Teatro do Oprimido nas comunidades se dá pelas 
apresentações de Teatro Fórum de grupos já existentes ou do próprio grupo 
formado pelos Curingas do Centro do Teatro do Oprimido do Rio de Janeiro 
(CTO-Rio). Essa aproximação é feita para que os membros das comunidades 
não o vejam de uma maneira invasiva, e sim aglutinadora, que visa à troca de 
experiência. Essa interação do teatro com a comunidade busca uma relação 
entre o artista e o espectador, levando esse espectador-ator (espect-ator) a 
lançar um olhar sobre si e a buscar uma interação com o outro.  
 

Segundo o estudo de Márcia Pomeo Nogueira (2002, p. 70), as relações 
dentro das comunidades se dão durante todo o processo teatral, desde a escolha 
do tema, até a representação em si, utilizando sempre o teatro para o 
desenvolvimento humano, respeitando o conhecimento e as formas de 
expressão da cultura local. “Eles visam ao fortalecimento de comunidades, 
contribuindo enquanto um meio de comunicação entre diferentes setores da 
comunidade e enquanto forma de identificação e soluções de problemas”. 
 

Inserir o teatro na comunidade é um trabalho que vem sendo desenvolvido 
em diversos lugares do mundo com diferentes objetivos. Se no Sri Lanka as 
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pessoas participam dos jogos com energia para falar da violência interna no país, 
em Moçambique a mobilização social acontece por causa do alto número de 
casos de AIDS no município de Chokwé e na Noruega a população fica 
incomodada ao ver um espetáculo tratando abertamente sobre o uso de drogas. 
Essa difusão é uma das características e objetivos do Teatro do Oprimido, que 
é o de tornar a linguagem teatral acessível a todos, como estímulo ao diálogo e 
à transformação da realidade social. 
 

O teatro tem como particularidade a característica de ser uma arte efêmera, 
pois seu produto final não perdura no tempo, embora suas consequências 
persistam em cada indivíduo que o pratique. E é a partir dessas consequências, 
dessa capacidade transformadora, que o Teatro do Oprimido é implementado 
nas comunidades, com a visão de um teatro multiplicador e mutável pela própria 
necessidade, para que as pessoas que o utilizam percebam a importância da 
interação, da coesão, da cooperação e se permitam, através da convivência 
grupal, demonstrar ações e condutas que elas não tinham coragem de 
apresentar quando estavam sozinhas. 
 

“Nós realmente queremos valorizar o nosso trabalho, fazer parceria com o 
sindicato para que nós possamos lutar pelos nossos direitos de forma justa. (...) 
Nós contamos nossa história, nosso problema e eles entram em cena e sugerem 
soluções ali, na hora. Por isso que nós montamos os espetáculos, para lutar pelos 
nossos direitos”iv 

 
Por grupos populares ou comunitários, sigo a definição dada por Zeca 

Ligiero (1983) do teatro que surge pelo e para as instituições, subúrbios e 
favelas, que funciona de forma espontânea, preocupado em tratar de sua 
realidade e do cotidiano da comunidade, inclusive para afirmar uma identidade 
para o grupo. 
 

“A partir de toda experiência fica a sensação de se aproximar de um teatro 
realmente popular, não apenas no seu conteúdo, mas sobretudo na maneira de 
fazê-lo junto à comunidade, de ensinar e ser ensinado no processo coletivo de 
escolher histórias, temas, no envolvimento onde o “agente cultural” deve ter para 
chegar a um resultado comum. Creio ser muito difícil, mas realmente útil, fortalecer 
uma arte que incorpore os mitos do povo, suas tradições e que possa 
paralelamente incorporar também os seus problemas, os seus anseios e as suas 
contradições” (p. 77). 

 
Augusto Boal (1984, p. 47) reforça essa ideia e vai além, defendendo a 

opinião do teatro "do povo e para o povo" como a mais eminentemente pública, 
um teatro comunitário popular: 

 
“O teatro para ser popular deve ter sempre a perspectiva do povo na análise dos 
fenômenos sociais. [...] O espetáculo é apresentado segundo a perspectiva 
transformadora do povo, que também é seu destinatário. São os espetáculos 
feitos em geral para grandes concentrações de trabalhadores, nos sindicatos, nas 
ruas, nas praças, associações de amigos de bairros, etc”. 

 
O teatro comunitário pode ser utilizado para dramatizar os problemas locais 

penetrando no universo cultural dos grupos populares, intensificando a troca de 
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informações e discussões no interior das comunidades, enfatizando a expressão 
e participação de seus membros. 
 

Inserir o teatro nas comunidades funciona como agente motivador de uma 
nova consciência e cultura participativa, quando se trabalha coletivamente, 
buscando forjar um espaço de convivência mais democrática e horizontal no 
grupo para se alcançar novas possibilidades de diálogo. 
 

Acredito que o Teatro Comunitário deve ser aquele da comunidade, pela 
comunidade e para a comunidade, na qual sua origem, evolução e destino estão 
indissoluvelmente vinculados à vida e luta comunitária, pelos próprios interesses 
e desejos. É a expressão dramática da população e dos grupos. 
 

Os grupos populares formados pelo Teatro do Oprimido procuram associar 
harmoniosamente o canto, a dança e o teatro, utilizando um cenário formado 
muitas vezes por materiais reciclados que representa um convite direto à 
reflexão e à ação política sobre a condição que eles buscam retratar. Trabalham 
com temas variados abordando a opressão que vivenciam, para questionar essa 
realidade e mudá-la. 
 

Durante a preparação dos espetáculos, os atores-sociais levam materiais 
com o intuito de que sejam aproveitados, são objetos que utilizam no seu dia a 
dia para serem apropriados e transformados em elementos cênicos. Além de 
objetos pessoais, os grupos acabam trabalhando com muito material reciclado 
exercitando sua percepção visual, onde os integrantes dos grupos são 
estimulados a partir dos meios estéticos, a expandirem sua capacidade de 
compreensão do mundo e as possibilidades de transmitirem aos demais 
membros de suas comunidades os conhecimentos adquiridos, descobertos e 
inventados. 
 

Esse trabalho de construção, desconstrução e reconstrução acabou por 
desenvolver a Estética do Oprimido, uma ferramenta encontrada para estimular 
os atores-sociais a terem contato com diversas linguagens artísticas, onde eles 
aprendem a trabalhar com a imagem através da fotografia, de desenhos, de 
esculturas. Aprendem a desenvolver a palavra, seja ela escrita ou falada. A 
pesquisa sonora, o contato com a música, com instrumentos, a descoberta da 
própria voz, além do contato e de estudos sobre política, ética e vida social. 
 

O trabalho desenvolvido pelos grupos populares a partir dessa 
autoexpressão é estruturado pela ideia e pelos sentimentos na escolha e 
confecção dos figurinos. Tem sido uma forma do Teatro do Oprimido ampliar sua 
pesquisa e trabalhar com a subjetividade dos seus atores-sociais. Por meio dos 
elementos incorporados ao cenário e às roupas, a Estética do Oprimido trabalha 
com a apropriação de símbolos que venham ajudar no discurso direto da cena. 
É uma forma de auxiliar na fala e na construção da cena através da estética e 
atingir o espectador por meio do olhar dos atores-sociais que escolhem os 
elementos que serão usados nos espetáculos.    
 

Antes do espetáculo pronto, os atores-sociais se defrontam com uma série 
de questões para atingirem seus objetivos. Qual a melhor maneira de abordar o 
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assunto? Como retratar uma opressão pessoal sem se machucar com isso? 
Quem são as pessoas que vão se identificar com aquilo? Qual o papel desse 
espetáculo na vida desses atores e dos espectadores? Durante o processo de 
construção da peça propriamente dita, eles devem ter consciência das questões 
que pretendem levantar e para isso trabalham compartilhando experiências, 
buscando um movimento de coletivizar o que era vivido individualmente. Eles 
recebem as técnicas e procuram descobrir qual a opressão de cada um e como 
essa opressão deve ser enfrentada para se alcançar uma situação diferente da 
confrontada.  
 

A professora Silvia Balestreri (2001, p. 26) em seu artigo explicando o 
Teatro Fórum na revista Metaxis desenvolvida pelo CTO-Rio sobre Teatro do 
Oprimido fala da importância dessa conscientização por parte dos atores sociais 
sobre o que está se falando. 
 

“Os atores precisam saber o que estão querendo discutir com a peça e ter uma 
noção do que querem conseguir quanto ao “problema” analisado, para poderem 
definir o que o protagonista do fórum quer e pelo que ele luta – ou mesmo quantos 
“protagonistas” haverá em cena”. 

 
Esses grupos trabalham com um misto de humor, do fazer teatral, 

estimulando à criatividade, a imaginação, a conscientização e a busca pela 
transformação social. Abordam temas relacionados a conflitos reais que 
vivenciam: violência doméstica, uso de drogas, assédio sexual, DST/AIDS, 
gravidez precoce, preconceito, entre outros tantos. O objetivo dos grupos é 
buscar um caminho para a sensibilização, mobilização, discussão e dinamização 
destas questões, lutando por seus direitos. 
 

Ao fazer parte de um grupo torna-se mais fácil levantar questionamentos e 
enfrentar situações que até então eram consideradas extremamente difíceis. Os 
atores-sociais se humanizam na medida em que trabalham juntos para construir 
consciências que coexistam em liberdade. Nos grupos populares formados pelo 
Teatro do Oprimido as pessoas aprendem a utilizar a metodologia do Oprimido 
para encontrar os caminhos de sua luta contra as opressões que sofrem, e para 
que possam ensaiar e discutir outras formas de libertação.  
 

Essas temáticas defendidas pelos grupos populares podem aparecer 
previamente de um grupo que vai buscar na metodologia do oprimido meios de 
combater uma opressão específica, ou surgir a partir de oficinas com indivíduos 
diversos que descobrem através dos jogos e das técnicas uma questão forte ou 
um tema que os impulsiona a confrontar esse problema. 
 

Os atores-sociais produzem um mundo de arte. Eles criam as imagens de 
sua vida real, de suas opressões reais. Esse mundo de imagens contém 
esteticamente englobado as mesmas opressões que existem no mundo real que 
as provocou. 
 

“Não interessa para o CTO a imagem realista/naturalista: a realidade muitas vezes 
não representa cenicamente a essência do grupo. É preciso magnificar a realidade 
e buscar novas possibilidades de representá-la. (...) A cenografia do Teatro do 
Oprimido não está formatada dentro de um padrão acadêmico. Desenvolve-se 
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com pesquisas constantes. Já conseguimos excelentes resultados na criação de 
cadeiras, mesas, sofás, paredes e adereços feitos de papelão encontrado nas 
ruas da cidade do Rio de Janeiro para o cenário do grupo Maré Arte”. (MATTOS, 
2002, p. 28) 

 
Essa criação e confecção dos cenários e figurinos é um processo coletivo 

dos grupos e do cenógrafo, que dialogam, discutem e chegam a um consenso 
da linha estética e partem para a busca de elementos que contribuam para a 
composição da cena que não seja só decorativa, mas também funcional e 
dinâmica. Cada elemento estético utilizado tem sua função cênica nessa busca 
por desenvolver uma cenografia com baixo custo e efeitos visuais interessantes 
que representem o pensamento e o sentimento dos atores-sociais.  
 

“No Artemanha, as camisinhas do colete do personagem Jorginho representam 
sua proteção, as bonequinhas de Rose representam sua gravidez, e as panelas 
do vestido de Clara sua dedicação à família. Na peça das Marias do Brasil, o 
avental da protagonista foi elaborado com correntes da cintura para os punhos 
retratando o trabalho escravo das domésticas. O mundo cor de rosa de Angélica, 
de Panela de Opressão, desencadeia tragicamente a falta de comunicação entre 
filha e mãe” (LEÃO, 2002, p. 30). 

 
A busca por caracterizar esse espaço sugerido leva os grupos populares a 

distintas construções estéticas que diferenciam a linguagem de cada grupo, 
onde cada um procura representar o espaço a partir de suas essências e de suas 
referências. Os grupos populares partem das mesmas técnicas e jogos, mas se 
diferenciam nos temas e por causa disso, também têm uma individualidade na 
estética cênica. 
    

Os grupos populares que hoje trabalham com o Teatro do Oprimido 
surgiram depois que o CTO-Rio se tornou uma instituição formalizada, e vêm 
desenvolvendo esse trabalho desde 1998, passando pelo impacto de descobrir 
o teatro não só como ferramenta, mas aceitando-o como uma alternativa para 
transformar sua realidade, enfrentando obstáculos que essa escolha venha 
acarretar. 
 

“As pessoas olham meio de lado, porque o teatro é outra referência, o teatro trouxe 
essa referência. Claro que não em ampla escala, mas prá pessoa já é significativo, 
foi uma escolha para ele (o praticante) diferente das escolhas já explicitadas 
(drogas, tráfico...) Então isso é um impacto bastante claro”v 

 
Essa transformação que ocorre na vida do participante só acontece por que 

ele possui essa necessidade de lutar pelos seus direitos. Os Curingas do Teatro 
do Oprimido lançam as alternativas presentes na metodologia e a partir dessas 
informações os atores-sociais dos grupos se apropriam do arsenal do oprimido 
para escolher a melhor forma de utilizá-las em seu benefício e da sua 
comunidade. 
 

E, assim, os grupos populares vêm construindo sua história, por meio de 
intervenções nas comunidades, do debate público, da criação cênica, mostrando 
que é possível utilizar o Teatro do Oprimido para diminuir a injustiça social. 
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A inserção dos grupos em suas comunidades ajuda a estabelecer um canal 
direto de comunicação, buscando desorganizar algumas estruturas de poder já 
estabelecidas, fazendo uma inversão nas funções fictícias e sociais. O trabalho 
de formação dos grupos populares visa desenvolver a percepção dos indivíduos 
em construir uma consciência crítica através do teatro, educando pela via da 
arte, utilizando as técnicas desenvolvidas por Augusto Boal para fazer com que 
esses participantes entendam que o teatro pode e deve ser um espaço onde eles 
podem se manifestar e expressar sua opinião, tentando oferecer condições para 
que as alternativas encontradas através das discussões possam extrapolar do 
teatro para a vida real. 
 

A linguagem escolhida pelo Teatro do Oprimido é capaz de estimular uma 
discussão sobre qualquer tema, no qual exista um conflito claro e objetivo, além 
do desejo e da necessidade de mudança. O objetivo não é levar uma fórmula 
finalizada ao espectador, e sim mostrar as técnicas como possibilidade de 
caminhos a serem seguidos.  
 

“Apesar do nome sugerir jogadas, o teatro do oprimido não é uma simples 
atividade lúdica. Primeiro, porque o que se faz no palco pode ser uma atitude a 
ser tomada na vida real e, quando a plateia intervém, ela pode convencer ou ser 
convencida. Quando há um confronto com o opressor no palco, você nem sempre 
o convence de que está errado. Isso é construtivo também. Quando se enfrenta o 
opressor na vida real, também não conseguimos derrotá-lo sempre. Mas o 
importante é investir nas tentativas”. (MALZE, 2005, p. 97). 

 
O Teatro do Oprimido trabalha visando à possibilidade do diálogo, 

buscando capacitar novos educadores sociais, capazes de promover uma 
transformação no comportamento e no pensamento de pessoas que necessitam 
dessa troca de ideias e informações. As intervenções, apresentações, projetos, 
buscam humanizar os atores e espect-atores envolvidos através da arte e 
ampliar os canais de comunicação entre os participantes, e destes com a 
sociedade.  
 

É importante observar que o Teatro do Oprimido não é a única 
metodologia teatral que trabalha com uma proposta baseada no 
desenvolvimento do teatro como uma arte capaz de contribuir para a 
transformação social, mas é importante observar como essa influência já faz 
parte de uma cultura social. Outros grupos buscam esse envolvimento e um bom 
exemplo dessa aproximação é o grupo “Ói Nóis Aqui Traveiz”, de Porto Alegre, 
que vem desenvolvendo projetos relacionados a formações e ações em 
comunidades. 
 

“Todos esses projetos visam o processo de aprendizagem teatral em vários níveis: 
a formação de plateia, o trabalho com não atores e a formação de atores. Em 
todos verificamos uma presença de projeto do Grupo que ultrapassa os limites 
estéticos da cena na busca de uma sociedade mais justa, por isto, o cidadão, o 
homem com consciência político-social vem antes do ator, inclusive em termos de 
formação. A compreensão da importância da arte na formação do indivíduo 
emancipado, como um instrumento capaz de atuar criticamente em prol da 
transformação, está presente em todas as ações pedagógicas do Grupo, o que 
dessa forma, o aproxima às ideias defendidas por Paulo Freire”. (TELLES, 2003, 
p. 308). 
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Outro grupo que busca essa inclusão social e que prioriza a capacidade da 

comunidade de se envolver e gerar discussão e conhecimento é o “Nós do 
Morro”, que mantém sua carga visceral enraizada na estética do morro e de 
diálogo com o espectador ativo, participante. 
 

“O importante está em tornar o espectador produtivo, que vá além da simples 
visão, passiva. É neste sentido que a prática do Nós do Morro dialoga com o 
pensamento brechtiano. Entre as diversas atrações apresentadas no Show das 
Cinco, o grupo garantiu um espaço para que a comunidade pudesse refletir e 
discutir ludicamente a sua realidade, despertando a postura crítica perante às 
suas circunstâncias de vida. (...) A desconfiança do início cedeu espaço a um 
crescente interesse dos espectadores pelas produções do grupo, que soube ao 
longo dos anos conquistar a sua atenção. O fator determinante para isso foi, na 
opinião de Luiz Paulo Corrêa e Castro, o diálogo estabelecido com a população 
local, através da valorização dos elementos próprios da comunidade, seu 
universo, sua linguagem, seus personagens, sua vida”. (COUTINHO, 2005, p. 23-
46). 

 
É importante mostrar também que movimentos como esses vêm 

acontecendo e estimulando o trabalho do teatro como um mecanismo social, que 
prioriza a formação dos indivíduos da comunidade não como atores, mas como 
cidadãos que aprendem a serem mais críticos e informados. Utilizando a 
linguagem teatral para a ação concreta, deixando os atores-sociais prontos para 
agirem a partir da apropriação dos exercícios e jogos. 

 
A inserção dos jogos teatrais no convívio e na construção de um grupo 

sempre é válida e surpreendente, a relação entre as pessoas se desenvolve de 
uma maneira natural e saudável. É imprescindível privilegiar o jogo, estimular 
uma capacidade criativa, provocar a partir do fazer teatral a renovação de ideias, 
transformando assim o cidadão comum num idealizador de representações 
artísticas, capaz de democratizar as formas de produção. Ganhando, um papel 
ativo e participante no processo e não de um mero espectador. 

 
Através dos exercícios e improvisações a metodologia estimula a discussão 

dos mais diversos temas. O teatro serve para transformar pré-conceitos e 
possibilitar o diálogo. A cada exercício ou estímulo os participantes vão se 
sentindo parte de algo, e os exercícios cumprem a sua função de integração. 

 
O desenvolvimento e o aprimoramento de técnicas, utilizando o corpo e a 

voz, são estímulos para a criatividade do ator, independente da idade que tenha. 
A cada nova descoberta um prazer é renovado, sabendo que muitos são os 
problemas a serem solucionados. Uma vez que os ensaios envolvem um grupo 
humano, geralmente surgem problemas de relacionamento, de individualismo, 
liderança excessiva, carência afetiva e de estrelismo. Enfim, a cada momento 
surgem novas dificuldades, às quais os Curingas/Multiplicadores devem estar 
atentos respeitando a opinião de cada um. Essa troca de conhecimento e 
experiência se torna fundamental para qualquer um que queria trabalhar com 
teatro, envolvendo criação e ressaltando o clima de liberdade, necessário para 
o desenvolvimento do ator-social.  



Anais das III Jornadas Internacionais Teatro do Oprimido e Universidade 

76 
 

 
Quando digo ator-social me baseio na explicação de Boal (2003) sobre 

aquelas pessoas que não são artistas – profissionais ou amadores -, 
interpretando papéis de “povo”, mas o próprio “povo” revelando-se artista. São 
aqueles que improvisam, escrevem, encenam suas obras buscando apenas 
ajuda técnica para aquilo que querem fazer. 
 

Para o Curinga/Multiplicador fica o desafio de desenvolver um ambiente 
onde as pessoas sintam liberdade para experimentar, onde as comunicações 
entre os jogadores sejam espontâneas e facilitadas, oferecendo segurança aos 
participantes, possibilitando o diálogo e firmando uma “regra”, a de que o jogo 
deve ser coletivo e voluntário. 
 

Entre tantas descobertas particulares, os jogos auxiliam na possibilidade 
dos atores-sociais se verem em ação, participando ativamente do processo, 
interagindo com o imaginário e descobrindo que no teatro tudo pode e deve ser 
testado, descobrindo novas possibilidades. Segundo Brook (1999, p. 8), “se 
aceitarmos, porém, que a vida no teatro é mais visível, mais vivida do que lá fora, 
então veremos que é a mesma coisa e, ao mesmo tempo, um tanto diferente”. 
 

O jogo permite que todos vivenciem novas experiências, descobrindo as 
relações existentes no teatro, procurando formas para utilizar durante o processo 
dentro de seus propósitos e se pretende ser diferente da realidade básica, do 
real concreto, pois enquanto ele dura, as regras do cotidiano se fazem 
suspensas temporariamente. 
 

Ele acontece no momento presente, enquanto está sendo trabalhado é 
que acontece a apropriação da fantasia para o real e vice-versa. Todo jogo 
significa alguma coisa e a ideia de jogo é central para a civilização. Johan 
Huizinga (1996) afirma que todas as atividades humanas, incluindo filosofia, 
guerra, arte, leis e linguagem, podem ser vistas como o resultado de um jogo, e 
para nós é importante lembrar que dentro do jogo teatral vale priorizar a 
liberdade, ou no caso do oprimido, a busca por ela. 
 

É importante ver no jogo os seus aspectos criadores, onde é permitido ao 
ator se libertar, ousar, e para tanto é necessário que haja um conflito, uma 
opressão. É a partir de um obstáculo que existe à vontade de superá-lo, a 
necessidade de ultrapassá-lo, estimulando assim o jogo. A criatividade surge na 
resolução dos problemas. 
 

É interessante ver a importância do jogo dentro do teatro, pois ele ajuda 
e possibilita que o teatro consiga transformar o invisível no visível, levando-o ao 
lugar específico, mostrando sempre que o teatro é uma arte coletiva e um 
trabalho de grupo. Através dos jogos e das oficinas, os Curingas/Multiplicadores 
trabalham o fortalecimento e o aumento da autoestima do oprimido, 
estabelecendo o respeito como base para esse diálogo que está sendo 
preparado. 
 

A função do Teatro do Oprimido, nesse caso, é criar consciência, uma 
consciência da verdade, uma consciência do mundo, para tanto utiliza não 
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somente a palavra, mas também o silêncio, as cores, os sons, as ações 
humanas, no tempo e no espaço, através do arsenal do oprimido. Esse arsenal 
é utilizado durante todo o processo do conhecimento do próprio corpo e da 
relação com o outro. Liberando o praticante a experimentar suas capacidades 
para se relacionar de forma objetiva com o outro, seja ele o opressor ou o 
oprimido. 
 

“Os jogos e as improvisações, elementos básicos no ensino do teatro, são 
utilizados nestes trabalhos, por permitir que o material colhido na trajetória do 
grupo e de seus membros seja apropriado e canalizado para o desenvolvimento 
da criatividade e expressão cênica dos participantes”. (TELLES, 2006, p. 67). 

 
O Teatro do Oprimido não se propõe a utilizar um texto teatral e montá-lo 

ou reproduzi-lo. Por ser um teatro que busca a verdade, no qual os personagens 
são baseados no comportamento que cada ator desempenha em sua vida, que 
o torna possível ser feito. Essa maneira de fazer teatro estabelece uma 
oportunidade de observar e apresentar a realidade, que segundo Kosovski (apud 
TELLES, 2006, P. 56) acaba “abrindo entrada para possibilidades de outros 
reconhecimentos deste mesmo real, através do novo olhar que se estabelece”. 
Permitindo que esse teatro represente a realidade traduzida para a linguagem 
teatral, e não apenas reproduza diálogos cotidianos.  
 

“Como um espelho de nossa vida, o teatro nos revela quem somos. Quando 
descobrimos nosso corpo e suas potencialidades, descobrimos que o limite é bem 
além do estabelecido. Quando descobrimos que somos atores de nossas próprias 
vidas, acordamos para o fato de que o final do espetáculo só depende de nós”. 
(SARAPECK, 2002, p. 55). 

 
O ato da criação é muito mais produto de sentimentos, de intuições, do que 

de operações puramente lógicas. E os jogos e exercícios se completam para 
facilitar essa possibilidade de descoberta, utilizando o teatro como uma tentativa 
de concretizar a arte em forma, o mundo dinâmico do ‘sentir’ humano. 
Acreditando que a arte teatral é sempre a criação de uma forma, que pode ser 
fluida e transformada de acordo com a necessidade do praticante. Ao se permitir 
fazer teatro o ator-social se descobre e passa a contar a própria história, 
tornando-se autor e ator dessa experiência. 
 

Para tanto, o teatro cumpre a função de despertar o indivíduo para que este 
dê maior atenção ao seu próprio processo de sentido. Para que o praticante do 
Teatro do Oprimido descubra qual a sua forma de opressão e quais os caminhos 
possíveis para enfrentá-la, ele precisa se conhecer como pessoa, e a partir 
desse reconhecimento descobrir que o arsenal nada mais é do que o estímulo 
para que cada um manifeste aquilo que sente e percebe. Até porque o Teatro do 
Oprimido não representa fatos desconhecidos, nele são representados 
personagens que fazem parte da vida de quem relata sua história, e acaba 
representando a sua realidade. 
 

Os atores-sociais se reúnem e enquanto trabalham os exercícios e jogos 
do Teatro do Oprimido vão mostrando quais são suas aflições, seus medos e 
desejos. Ao compartilharem suas opressões, acabam transformando-as em 
problemas de outros, é como se ao dramatizarem os problemas eles passassem 
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a ser responsabilidades de todos ali envolvidos. A partir dessa representação da 
opressão, todos os atores-sociais que fazem parte do grupo começam a 
trabalhar para transformá-la num conflito a ser apresentado e resolvido, ou a 
buscar soluções para resolvê-lo.  
 

Essas situações são desenvolvidas e experimentadas nas práticas dos 
grupos populares, nos cursos e oficinas, onde os Curingas/multiplicadores 
buscam compartilhar vivências e provocar espaços de diálogo através do fazer 
teatral. 
 

“A Oficina de teatro é um recurso metodológico amplamente utilizado nas 
atividades artístico-pedagógicas. Caracterizada como uma ação pedagógica 
ativista, onde o professor/oficineiro direciona as atividades de forma a estabelecer 
um exercício dialético entre o seu conhecimento e o que os participantes trazem 
de seu universo sócio-cultural. Nesta medida a oficina torna-se um momento de 
experimentar, refletir e elaborar um conhecimento das convenções teatrais, 
buscando instrumentalizar os participantes de um conhecimento teatral básico, 
vivência de uma atividade artística que permite uma ampliação de suas 
capacidades expressivas e consciência de grupo”. (TELLES, 2006, p. 66). 

 
Ao dinamizar as discussões com o arsenal do Oprimido, os participantes 

dos grupos populares passam a proporcionar uma melhor compreensão e 
assimilação das opressões apresentadas. Através dessa expressão pessoal, do 
compartilhar as experiências é que eles tentam aprender qualquer tipo de 
conhecimento construído por outros. 
  

“Ao se tornar consciente de sua existência individual, o homem não deixa de 
conscientizar-se também de sua existência social, ainda que esse processo não 
seja vivido de forma intelectual. O modo de sentir e de pensar os fenômenos, o 
próprio modo de sentir-se e pensar-se, de vivenciar as aspirações, os possíveis 
êxitos e eventuais insucessos, tudo se molda segundo ideias e hábitos 
particulares ao contexto social em que se desenvolve o indivíduo”. (OSTROWER, 
1977, p.16-17). 

 
É importante que o indivíduo descubra qual sua opressão para permitir 

conhecer quais são os propósitos do Teatro do Oprimido, para que possa utilizá-
lo de acordo com sua própria necessidade ou intenção. As intenções se 
estruturam junto com a memória, são importantes para criar. Fazem-se 
conhecer, no curso das ações, como uma espécie de guia aceitando ou 
rejeitando certas escolhas e sugestões contidas no ambiente. Às vezes, 
descobrimos as nossas intenções só depois de realizar a ação. 
 

No momento em que o ator-social se lança na ação é que ele se 
disponibiliza para transformá-la também na vida real, transferindo as soluções 
apresentadas no teatro para seu cotidiano. A partir do contato com as técnicas, 
o ator-social passa por um processo de movimento interno que unifica os 
elementos e jogos do arsenal com suas sensações e conflitos. Esse movimento 
o leva a reproduzir (ver-se em ação) e manifestar suas necessidades e 
opressões, levando-o a se reconhecer como ser humano. Mostrando novas 
possibilidades de soluções, ou pelo menos, de questões que o levem a tomar 
consciência do conhecimento ou reconhecimento do seu papel (compromisso) 
como cidadão. 
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Ele passa então a aproveitar não só as soluções finalizadas, mas todo o 

procedimento, porque todo processo de elaboração e desenvolvimento abrange 
um processo dinâmico de transformação, em que a situação, que orienta a ação 
criativa, é transformada pela mesma ação. 
 

É para chegar a essa ação que o Teatro do Oprimido prepara seus 
praticantes. Para que eles possam a partir das técnicas levantarem suas 
questões e compartilhá-las com o seu espectador, recriando na arte a 
representação da ação real, para isso, os atores-sociais dos grupos populares 
do Teatro do Oprimido são preparados. Para que descubram qual o seu papel 
na sociedade e que utilizem na vida diária, a mesma linguagem que os atores 
usam no palco, traduzindo suas emoções, desejos e ideias em uma Linguagem 
Teatral. Linguagem essa, baseada no diálogo e no papel transformador dos 
atores-sociais. 
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