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Resumo 

Esse trabalho apresenta o processo investigativo em andamento, acerca da 

pesquisa formação (Nóvoa, 1992), que tem por objetivo trabalhar processos 

estéticos e reflexivos com jovens através do teatro político. Trata-se de uma reflexão 

sobre as estratégias criativas utilizadas pelos sujeitos para soluções estéticas e 

políticas durante exercícios de improvisação teatral. Essas ações serão estimuladas 

a partir de suas experiências pessoais e também de debates realizados a respeito 

de questões políticas e sociais através da problematização dos eventos atuais 

ocorridos no Brasil. 

É importante esclarecer que os sujeitos envolvidos na pesquisa são 

estudantes do Ensino Médio da rede pública, residentes de uma cidade do interior 

do Rio Grande do Sul – BR. Outro fator interessante de análise é que os jovens 

envolvidos não possuem referências teatrais teóricas e práticas anteriores a essa 

pesquisa. Trata-se de uma iniciação desses estudantes aos processos criativos 

teatrais a fim de construir de forma coletiva e experimental uma estética própria do 

grupo, a qual eu chamarei de teatralidade engajada.  

Dessa forma, esse trabalho apresenta os estudos bibliográficos para a 

pesquisa, os procedimentos metodológicos, as experiências criativas, as 

construções estéticas e as estratégias políticas elaboradas pelos estudantes. 

Essa pesquisa se constitui através de dois procedimentos metodológicos. O 

primeiro na produção de dados para análise através do Teatro Político de Bertold 

Brecht e Estética do Oprimido de Augusto Boal. E o segundo, para a coleta e análise 

para as reflexões por meio de estudos etnográficos.  
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Introdução 

Esse trabalho trata-se de uma pesquisa teórico-prática acerca de estudos 

sobre o teatro político na escola com estudantes do Ensino Médio. Para tanto, serão 

realizados estudos bibliográficos sobre o assunto, assim como a respeito dos 

principais conceitos estética do oprimido e teatralidade.  

O tema dessa investigação é: Teatralidade engajada e estética do oprimido 

na formação discente e docente: O teatro na comunidade escolar. Compreendendo 

que esse processo de estudo visa à formação tanto dos discentes quanto da autora 

pesquisadora, a metodologia empregada será a pesquisa-formação (Nóvoa, 2004). 

E os objetivos foram: Explorar a teatralidade em processos criativos através da 

estética do oprimido e teatro comunidade escolar; Experienciar diferentes 

possibilidades metodológicas do fazer criativo com/ e para os discentes e analisar os 

processos de receptividade dos discentes durante as atividades desenvolvidas; 

Investigar através de debates e discussões junto aos os discentes quais os temas 

que os interessam para trabalhar a estética do oprimido; E construir uma teatralidade 

engajada a partir da criação de cenas. 

Este trabalho justifica-se pelo interesse da autora em dar continuidade à suas 

investigações acerca de uma formação para o pensamento complexo (Morin, 2008) 

através do teatro político, para ser mais precisa, a partir da estética do oprimido e 

teatro comunidade. Essas investigações tiveram início em 2014, quando a 

pesquisadora fazia parte do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência (Pibid) Teatro, no qual, junto a outros discentes bolsistas, deram início ao 

Projeto Quinta Teatral.  
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Essa atividade foi realizada na Escola Estadual de Educação Básica Érico 

Veríssimo nas quintas-feiras, e envolveu os alunos dos sextos e sétimos anos do 

Ensino Fundamental que frequentavam a escola no contra turno para participar das 

oficinas do Programa Mais Educação dessa instituição. Assim uma das atividades 

desenvolvidas era a Quinta Teatral através de oficinas de teatro.  

Esse projeto foi fundamentado na Pedagogia da Autonomia (Freire, 2007) e 

Teatro do Oprimido (Boal, 1991), através de debates somados a prática de jogos 

teatrais e improvisação teatral para uma formação humana, criativa e reflexiva no 

teatro. As atividades se caracterizavam por ciclos de quatro encontros norteados por 

temas geradores investigados junto aos estudantes, pois se compreendeu que a 

formação necessita fazer sentido aos estudantes, ou seja, que aguce o interesse 

deles pelo teatro através de assuntos que os instigue. Apesar de o projeto ter 

pretendido na sua ideia inicial experienciar diversos ciclos temáticos juntos aos 

discentes, essa sequência não se confirmou, na pesquisa em questão realizou-se 

somente um ciclo de experiência teatral. 

Em detrimento desse trabalho, pretendeu-se dar continuidade ao processo 

investigativo à prática teatral na formação de jovens que cursam o Ensino Médio em 

escola pública através da estética do oprimido e teatro comunidade, com vistas a 

uma teatralidade em seu próprio processo criativo. No primeiro momento pretendeu-

se iniciar essa pesquisa durante a vivência no Estágio Supervisionado II, que é 

realizado no Ensino Médio. Porém, através de edital público surgiu a oportunidade 

de contrato emergencial no estado do Rio Grande do Sul para assumir como 

professora regente a disciplina de Arte no Ensino Médio e na Educação de Jovens e 

Adultos-EJA no Instituto Estadual de Educação Vicente Dutra, na cidade de Júlio de 

Castilhos- RS. Para tanto, os primeiros passos exploratórios ocorreram em sala de 

aula através da disciplina ministrada.  

Referencial Teórico 

Antes de abordarem-se os conceitos que sustentarão essa investigação, cabe 

apresentar algumas questões a respeito da comunidade escolar em um sentido 

geral da atual realidade da educação brasileira. O primeiro passo a caminho da 

compreensão desse trabalho se dá através de duas observações que Viviane Mosé 
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aponta em sua fala em Os Desafios Contemporâneos – A Educação sobre as 

nomenclaturas utilizadas na Escola. Nomes carregados de significados e que são 

utilizados sem uma reflexão mais apurada como por exemplo a “grade”curricular e 

as “disciplinas”. Esses termos bastante comuns nas instituições de ensino ditam 

regras e padrões através da sua própria simbologia. Pois qual a função da grade? É 

prender, segurar, manter retido, etc... E disciplina? Padronizar, moralizar, enquadrar. 

E em consequência disso, onde fica a subjetividade dos sujeitos presentes na 

escola? Essa questão diz respeito aos docentes e estudantes, diferentes indivíduos 

atravessados por diversas experiências que se encontram em um recorte de tempo 

e espaço para compartilhar o que se chama de construção do conhecimento. E se 

esse recorte possuir em sua essência as dimensões simbólicas e os significados da 

grade e da disciplina a escola apenas conseguirá formatar (e não formar) sujeitos 

encerrados em limitações imensuráveis.   

E como exemplo disso, temos em vigência uma metodologia não dialógica na 

maioria dos Projetos Políticos Pedagógicos, nos quais as ditas matérias são 

abordadas de forma isoladas em disciplinas. As mesmas, muitas vezes, não 

dialogam entre si, e também não se relacionam com a vida dos sujeitos, dos 

discentes, se tornam assuntos deslocados da vida social, distantes da existência 

humana. Segundo Morin (2007), a questão da abordagem de forma isolada sem 

relação com as demais áreas do conhecimento e mesmo ainda desconectada da 

realidade, ou seja, das experiências empíricas dos sujeitos, mantém o processo 

educacional limitado e sem sentido. Para esse autor a essência da educação está 

no pensamento complexo (Morin, 2007), ou seja, na transdisciplinaridade. Trata-se 

de uma forma global de ver, de pensar e compreender, o pensamento complexo 

proposto por Morin aponta para a importância de não separarmos os diferentes 

conhecimentos por áreas, e sim mantê-los interligados, pois a desconexão não tem 

a ver com conhecimento, pois ela não se relaciona, apenas se distingue e separa, 

tornando tudo distante e isolado. A escola tradicional, com suas disciplinas segue 

um modelo que não corrobora com uma formação global aos sujeitos em formação, 

dessa forma as áreas não fazem sentido aos estudantes, pois não a relação alguma 

com a vida, com a existência do sujeito. Para tanto, é necessário refletir e buscar 

para a prática docente estratégias que tentem interligar o “conteúdo” discutido em 
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aula, com as experiências vivas dos envolvidos e também provoca-los a pensar nas 

outras áreas como pertencentes ao processo total de sua formação. 

Mas o modelo da escola tradicional não é um fato isolado e não somente a única 

responsável por esse processo limitado e desamparado de sentidos, ela é apenas 

uma das herdeiras do positivismo. Segundo Boaventura de Sousa Santos, influente 

sociólogo português, a ciência contemporânea possui um problema epistemológico 

positivista, no qual, busca-se cada vez mais se especializar profundamente em 

questões muito específicas, de forma a negar o todo que cerca essa particularidade. 

Para esse sociólogo, a comunidade científica se tornou alienada ao próprio 

conhecimento científico, “um ignorante especializado” (Santos, 1987: 74), pois o 

aprofundamento exacerbado da especialização inibe qualquer relação com o todo no 

pensamento científico. Dessa forma, não fica complicado compreendermos a 

situação do ensino tradicional vigente. Por isso, acredito que o paradigma 

emergente científico defendido por Boaventura de Sousa Santos, no qual ele nega a 

superespecialização para a busca de um conhecimento globalizante, que envolve 

quatro características essenciais: 1) “Todo o conhecimento científico-natural é 

conhecimento científico-social” (Santos, 2008: 41), desmistifica a distinção 

dicotômica cuja concepção mecanicista da matéria e natureza se contrapõe às 

ideias de ser humano, cultura e sociedade; 2) “Todo o conhecimento é local e é 

total” (Santos, 2008: 73), ruptura com as fronteiras existentes entre as disciplinas, 

ampliação do objeto pesquisado e pluralidade metodológica; 3) “Todo o 

conhecimento é autoconhecimento” (Santos, 2008: 80), refere-se a própria trajetória 

do sujeito, precisamos compreender os nossos próprios processos, refletir sobre o 

que nos atravessou ao longo de nossa vida, quais foram as inferências que 

colaboraram na formação humana e pessoal de cada um; e 4) “Todo o 

conhecimento científico visa constituir-se em senso comum” (Santos, 2008: 88), visa 

o diálogo entre ciência e senso comum, pois o segundo, apesar de assentar em 

conservadorismo, e certo misticismos, possui dimensões utópicas e libertadoras, sua 

praticidade e pragmatismo pertencem às trajetórias de vida de determinados grupos 

sociais, ou seja, trata-se de conhecimento vulgar e prático, no qual, nos orientamos 

cotidianamente e damos sentidos às nossas vidas. 

A partir das discussões apresentadas até aqui, pode-se compreender que a 

educação também necessita de um paradigma emergente para a escola. E não 
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parece imprudente considerar por analogia as quatro teses defendidas por Santos 

(2008) para repensarmos a transformação do sistema escolar como um todo, em 

suas práticas.  

Em busca de um teatro político: Estética do Oprimido, Teatro na 
Comunidade e Teatralidade 
	

Após uma breve discussão a respeito da situação da escola tradicional, a qual 

pertencem os sujeitos envolvidos nessa pesquisa, dá-se início a apresentação das 

concepções de teatro político através de Bertolt Brecht e Augusto Boal.  E em 

seguida os principais conceitos que constituem a base desse trabalho. Nos quais, 

pretende-se explanar um panorama teórico para se pensar o teatro engajado. 

Na obra O fazer teatral: forma de resistência (Silva, 1992), a autora apresenta 

Brecht como contrário ao teatro para o puro deleite. Através do teatro Brecht buscou 

provocar o seu espectador para um posicionamento ativo e transformador, ou seja, 

para a conscientização da realidade social e para a busca de transformações. A 

obra brechtiana é de caráter marxista e de acordo com palavras dele citadas por 

Silva (1992) o seu teatro épico possui estética social, ou seja, “o teatro épico coloca 

em cena as relações entre o homem e os antagonismos de classe” (Silva, 1992: 

172). Através de temáticas como conflitos sociais e alienação social o teatro 

brechtiano busca a transformação através da conscientização política. 

De acordo com Koudela (2001) no contexto modernista, Brecht inovou a cena 

teatral através do seu teatro político e sua ideologia para a formação do sujeito 

coletivo. A mesma autora aponta para a diferença entre o Brecht moderno e o Brecht 

pós-moderno. No primeiro, Koudela (2001) afirma que, a exemplo das peças Galilei 

Galileu e Mãe Coragem suas personagens eram contraditórias. Enquanto o Brecht 

pós-moderno, através de suas peças didáticas, cria uma forma para além da 

narrativa, como no caso dos seus textos clássicos. A partir das peças didáticas, a 

teatralização ganha uma nova experiência performática através do rompimento da 

forma dialógica tradicional entre palco e plateia. Para tanto cabe salientar que a obra 

brechtiana não perde o caráter político após essa transição estética. 
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Segundo Silva (1992) o Teatro do Oprimido se caracteriza como ferramenta 

de voz ao povo. Um teatro a serviço da expressão dos oprimidos através do qual, os 

sujeitos manifestarão suas realidades. As situações são apresentadas aos sujeitos e 

esses através de diálogos e ensaios buscam as possíveis soluções para os 

problemas e constroem as cenas a partir disso. Conforme Silva (1992) é como se os 

sujeitos através do teatro se preparassem para a revolução. 

O Teatro do Oprimido é responsável pela estética do oprimido e está como 

veremos a seguir relacionada com as experiências de vida dos sujeitos. Logo a 

estética do oprimido reflete a memória daqueles que se sentem oprimidos. Assim 

Boal compreende a existência de poesia na revelação de experiências de vidas 

oprimidas através do teatro. 

Segundo Boal (2009) a poesia está na revelação do pensamento sensível. 

O intelecto é a contínua organização de sensações, emoções e deias, 
memórias e imaginações que rodopiam na mente e se transformam em fala, 
que é uma modalidade de ação.(Boal, 2009: 30) 
 

A partir dessa exposição pode-se entender que o pensamento sensível 

quando manifestado através da ação, pode tornar-se poesia, arte. Ou seja, todo o 

material intelecto, que cada indivíduo possui através de suas experiências, como 

memórias, imaginação e opiniões podem ser matéria para a criação de arte.  

A arte seja ela qual for é uma linguagem, segundo Boal (2009) o pensamento 

sensível é uma linguagem e também é a estética. Dessa forma, pode-se entender 

que a expressão das experiências sensíveis guardadas na memória e no imaginário 

revelam determinada estética.  

Por assim dizer, compreende-se que as experiências sensíveis e sociais 

possuem potencialidades estéticas. A estética do oprimido (Boal, 2009) refere-se à 

estética e / ou linguagem daqueles que desejam falar sobre suas realidades. 

Realidades essas, que se encontram à margem, situações de conflitos, violência, 

miséria, discriminação, etc,.. em maior ou menor grau. Pois são, muitas vezes 

memórias ocultadas por medo, vergonha e descaso. E através da estética do 

oprimido, essas questões são colocadas em cena. Dessa forma, compreende-se que 

a estética do oprimido pretende dar voz às experiências subjugadas, guardadas no 

pensamento sensível. Essa voz, que é linguagem, é também uma estética.   
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A Estética do Oprimido, ao propor uma nova forma de se fazer e de 
se entender a Arte, não pretende anular as anteriores que ainda possam ter 
valor; não pretende a multiplicação de copias nem a reprodução da obra, e 
muito menos a vulgarização do produto artístico. Não queremos oferecer ao 
povo o acesso à cultura – como se costuma dizer, como se o povo não 
tivesse sua própria cultura ou não fosse capaz de construí-la. Em diálogo 
com todas as culturas, queremos estimular a cultura própria dos segmentos 
oprimidos de cada povo. (Boal, 2009: 46) 
 

Conforme as palavras de Boal na citação anterior, a estética do oprimido não 

pretende impor uma linguagem estrangeira, ou desconhecida. Sua pretensão é de 

garimpar material criativo a partir das próprias referências dos sujeitos envolvidos. 

Dessa forma, essa investigação pretende seguir o viés da estética do oprimido para 

a construção de um processo criativo através do teatro, com a comunidade escolar 

mencionada anteriormente, levando em consideração que o grupo a ser trabalhado 

são adolescentes, estudantes de escola pública e também residentes de uma cidade 

no interior do Rio Grande do Sul. 

A partir dessas ideias, cabe agora explanar a respeito do conceito de teatro 

na comunidade. Segundo Nogueira (2007) esse conceito apresenta uma 

complexidade para a sua definição, devido à diversidade de objetivos e 

possibilidades e ainda instituições. Dentre as definições que a autora apresenta, 

destaco nesse trabalho o teatro por comunidade (Nogueira, 2007) que é aquele na 

qual a comunidade está inserida na criação artística. 

Ainda a cerca da definição desse conceito, a autora aponta para duas 

possibilidades de compreender-se a ideia de comunidade. Uma delas está 

relacionada coma questão geográfica, na qual os indivíduos compartilham de um 

mesmo território, vivências e experiências locais. A outra se refere, a grupos sociais, 

pessoas que se identificam através de realidades, opiniões se residirem na mesma 

localidade. Para esse trabalho faz-se necessário esclarecer que a categoria de 

comunidade utilizada pertence à primeira definição, pois os envolvidos residem na 

mesma cidade e frequentam a mesma escola. 

É importante salientar a relação íntima que o teatro por comunidade possui 

com o Teatro do Oprimido (1991), de Augusto Boal, por se tratar de um teatro feito 

pelos sujeitos da comunidade. É um teatro no qual, os sujeitos são oportunizados a 
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desenvolver o seu processo criativo através dos seus meios, de suas experiências e 

ideias. 

E outra influência importante que o teatro na comunidade possui segundo 

Nogueira (2007) vem da Pedagogia do Oprimido (1977), de Paulo Freire, na qual 

fala da importância da relação dialógica entre o artista, ou educador que se insere 

na comunidade com a própria comunidade. Isso para que não ocorra uma relação 

de imposição de verdades, pois a ideia é que se trabalhe as questões dos sujeitos 

pertencentes à comunidade. O artista e/ ou educador precisará ter a sensibilidade de 

desvendar de forma dialógica as questões latentes do pensamento sensível do 

grupo envolvido na criação teatral. 

A discussão a respeito do conceito de teatralidade a partir de Ferál (2003) 

apresenta algumas preocupações da autora quanto às especificações referentes ao 

que se refere propriamente ao teatro. Pois segundo ela, a partir do século XX outros 

gêneros como a performance, a dança e as artes multimídias e o próprio teatro  

passam a ocupar formas estéticas que acabaram por diluir as fronteiras que as 

definiriam em suas especificidades. Para tanto, segundo ela, necessidade de 

redefinir a especificidade do teatro está na conceituação de teatralidade, mas 

observando para a não confusão com a ideia de espetacularidade. Para Ferál 

(2003), a preocupação de delimitar o sentido de teatralidade está na teorização do 

teatro através de estudos bastante recentes. 

Em sua explanação Ferál (2003) chega à ideia de que a teatralidade está no 

olhar do observador para o espaço, para o objeto e para o sujeito. Ou seja, o 

espectador encontra a teatralidade através da alteridade daquilo que está diante do 

seu olhar. O espaço, local, ou paisagem e objetos observados tornam-se cenários. O 

outro, quando observado, é ator e torna-se personagem a partir de sua própria 

alteridade para os olhos de quem observa. É importante observar que Ferál (2003) 

inclui a teatralidade através da alteridade para além da ficção, ou seja, o cotidiano 

também possui teatralidade a partir do olhar do espectador. 

E a partir da concepção de julgar que o teatro está presente nas ações 

cotidianas, Jorge Dubatti (2010) teórico e filósofo teatral, apresenta o conceito de 

transteatralidade. Essa ideia, ele apresenta como exemplos às ações dos políticos 

em seus discursos e pastores durantes os seus cultos religiosos. Dubatti (2010) 
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afirma, que nessas ações não-teatrais há teatro. Assim como em diversas 

circunstâncias da vida cotidiana, ele indica que o teatro se faz presente, ou seja, a 

transteatralidade é a teatralidade do cotidiano, ou mesmo do olhar do observador 

para a alteridade do observado conforme Ferál (2003) sugere. 

Mas onde está a teatralidade do gênero teatral? O que o define como teatro e 

o delimita de outras artes e do próprio cotidiano se a teatralidade se dá pelo olhar do 

espectador? Quais os signos que definem o teatro? Esses questionamentos se 

fazem importante para posteriormente, compreendermos a concepção de teatro 

político através da estética do oprimido e teatro por comunidade. 

A singularidade da teatralidade no teatro que Ferál (2003) buscou esclarecer 

pode ser mais bem compreendida através de Dubatti (2010). No qual, ele afirma que 

é necessário para ser teatro primeiramente a definição do acontecimento. Logo, 

esse acontecimento teatral se dá pelo convívio, pela reunião de corpos vivos e 

presentes. E através da ação desses corpos, da palavra, da canção e do movimento 

a produção de poesia, o autor lembra a Poética de Aristóteles para apoiar seus 

argumentos. Depois a importância da recepção da poesia produzida, ou seja, a 

presença do espectador e a sua experiência de estar ali fazendo parte daquela 

reunião em convívio em um momento efêmero. 

Retornando à Ferál (2003), na busca pela compreensão do que pode ser a 

teatralidade teatral, a autora concorda com Evreinov na presença do ator e sua 

capacidade de transformar o real através da teatralização. Ou seja, a teatralidade é 

uma propriedade do ator ao teatralizar o que está ao seu redor (FERÁL, 2003). Mas 

essa colocação não é simples, pois a partir desse ponto a autora chama a atenção 

para duas polaridades, o eu do ator e o real. E desses dois pontos ela abre a 

discussão para o ator, a ficção e a representação. O ator é aquele que usa do seu 

eu para revelar outro e junto a isso é aquele que transforma o espaço, a fala, o 

figurino, a música e tudo o que está ao seu redor, em contracenação com ele. Tudo 

passa a pertencer à outra realidade a partir do jogo que o ator estabelece.  Entende-

se então a partir de Ferál (2003) que a teatralidade teatral encontra-se no jogo do 

ator, no jogo que ele estabelece com o espaço, com a luz, com o cenário, com o 

figurino e até mesmo com o espectador. 
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Após diversos apontamentos para explicar a teatralidade e diante da 

complexidade que envolve esse conceito, pode-se compreender que a mesma 

depende de inúmeros fatores.  A contar pelo próprio acontecimento teatral que 

envolve o encontro entre observados e observadores, a alteridade, o jogo e a 

transformação do real. Sendo que todos esses elementos são dependentes uns dos 

outros e ocorrem em mútua relação de forma efêmera. Isso é teatro e sua 

teatralidade independentemente da sua estética, ou gênero.  

Metodologia da Pesquisa 

De caráter qualitativo1, essa pesquisa se constitui primeiramente através da 

investigação exploratória (Gil, 2008). Na qual, foram definidos o tema e os objetivos 

da pesquisa e sequencialmente realizado o estudo bibliográfico para amparar 

teoricamente o trabalho. Além da escolha dos primeiros critérios para o trabalho e 

levantamento bibliográfico. 

Essa busca vem ocorrendo desde o primeiro contato com os alunos do 

Ensino Médio do Instituto Estadual de Educação Vicente Dutra, em abril de 2015, 

através da disciplina de Arte ministrada pela autora desse trabalho.  

Em maio desse mesmo ano, durante a apresentação aberta para toda a 

escola dos trabalhos da disciplina de Seminário, um grupo de estudantes do 

segundo ano chamou a atenção pelo viés explorado em sua temática. Os discentes 

através de uma representação trouxeram diversas narrativas sobre diferentes tipos 

de violência contra a mulher. Organizaram um cenário misto com vários objetos que 

representam o universo feminino, porém não se relacionaram com esses códigos.  

A cena iniciava somente com a exposição do cenário e trilha sonora, as 

estudantes/ personagens estavam entre o público vestindo capas negras. O 

desenvolvimento da representação ocorreu com a leitura de dados estatísticos 

criminais contra a mulher. Cada menina, antes de levantar-se e subir ao palco fazia 

a leitura de informações, crimes e estatísticas de violência, após a leitura dirigia-se 

																																																													
1 Pesquisa qualitativa, segundo Dilthey “visa a compreensão interpretativa das experiências dos 
indivíduos dentro do contexto em que foram vivenciados.” (Goldenberg, 2004: 19) 
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ao palco e despia-se da capa, revelando cicatrizes2 pelo rosto e corpo. A partir da 

revelação das marcas, cada uma narrou a história de violência de sua personagem. 

Posteriormente a essa representação, em conversa com as estudantes, elas 

revelaram que no ano anterior também haviam realizado um trabalho semelhante a 

partir do tema homofobia. Em virtude da tomada de conhecimento dessas práticas, 

foi indagado aos estudantes da turma responsável, sobre um possível interesse em 

formar um grupo para trabalhar com teatro político. Os mesmos em sua maioria se 

declararam interessados na proposta, para tanto, as atividades práticas juntos aos 

discentes iniciaram no segundo semestre do ano vigente. Cabe salientar que os 

mesmos não possuem referências teatrais para além do senso comum e que esse 

trabalho foi construído a partir de uma dinâmica dialógica na perspectiva do teatro 

por comunidade. 

Ainda acerca da metodologia, cabe compreender que esse trabalho também 

constitui-se  através da pesquisa-formação ou (auto)formação. Segundo Nóvoa 

(1992) essa metodologia proporciona novas práticas para e com os sujeitos em 

formação, no caso, o próprio pesquisador se encontra em formação durante a 

investigação. De acordo com Nóvoa (1992) o professor investigador também é 

objeto da sua pesquisa a partir de trocas mútuas de saberes e do seu envolvimento 

participativo no processo formativo.  

Para essa investigação pode-se considerar também para além do processo 

formativo junto aos estudantes, também o processo criativo. Pois não se trata 

somente de um trabalho pedagógico, mas artístico. A partir da formação do grupo 

teatral, foram investigadas práticas e experienciados exercícios teatrais na 

perspectiva da teatralidade engajada.  

Teatralidades Engajadas e a invisibilidade da Teatralidade 

Após minha inserção na escola em abril de 2015, iniciei minhas observações 

junto à comunidade escolar para saber se ali seria possível realizar meu trabalho de 

conclusão de curso. Pois de acordo com os meus objetivos, o interesse e o 

voluntariado dos participantes para esse trabalho eram de extrema importância. 

Dessa maneira, além das observações, ao longo das aulas ministradas dentro do 

																																																													
2 As cicatrizes e marcas apresentadas na cena tratavam-se de maquiagem.  
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currículo eu propunha às turmas alguns experimentos teatrais e a criação de um 

grupo de teatro na escola. A receptividade às propostas me levou a entender que a 

grande maioria dos alunos temia, ou não desejava trabalhar com teatro em sala de 

aula. Porém um número menor, mas não inexpressivo revelou uma grande vontade 

em fazer teatro na escola e apontaram que a organização de um grupo teatral fora 

do currículo seria bom, pois assim seria para aqueles que querem fazer teatro. 

Outra informação importante a apresentar aos discentes era a própria 

proposta de se trabalhar teatro político. Dessa maneira, em conversas informais fui 

apresentando às estudantes interessadas, sobre algumas das características do 

teatro político e sobre os meus objetivos metodológicos. Coincidentemente essas 

estudantes já haviam realizados ações políticas na escola e usaram o teatro para 

expor e dividir suas ideias com a comunidade escolar. 

A partir dessa informação em meados de maio e junho do mesmo ano, entre 

as interessadas começamos a pensar no horário para os encontros. Foi uma escolha 

difícil, pois a maioria das discentes já possuíam seus horários preenchidos com 

atividades diversas e o horário que contemplou a maioria foi a quarta-feira a tarde. E 

o início das atividades ficaram marcadas para agosto no retorno das aulas. 

Primeira semana de agosto, não houve o encontro, pois eu sabia que teria 

que reencontrá-las após o recesso férias de inverno e relembrá-las do nosso futuro 

grupo de teatro. Então nessa semana, retomadas as atividades letivas combinamos 

o início para o dia 12, às 13 h e 30 min. Chegada a data, com lembretes e 

confirmação de presença no dia anterior, aguardei as meninas até às 14 h e 30 

mins, e nada, nenhuma compareceu. No dia seguinte, a justificativa aparece, prova 

de Física, lembraram que no dia seguinte teriam prova e precisaram estudar para 

esta.  

Semana seguinte, indicativo de greve dos professores do estado, ocorre uma 

paralização na escola em manifesto ao parcelamento dos salários dos professores e 

o encontro não ocorre novamente.  

Primeiro encontro realizado, 26 de agosto, duas estudantes aparecem. 

Trabalhamos exercícios de improvisação para dar início às atividades. Falei sobre os 

trabalhos de Brecht e Boal e trocamos algumas ideias a respeito do que elas 
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estavam esperando dos encontros. Demonstraram bastante entusiasmo com o 

encontro e no outro dia era o assunto mais comentado, as duas meninas fizeram 

boa propaganda aos colegas e amigos sobre suas experiências. E outros estudantes 

novamente vieram perguntar sobre a possibilidade de participar e novamente eu 

frisei que estava aberto para todos que quisessem participar. Mas o problema do 

tempo novamente impediu que estes se inserissem ao grupo.  

Nessa mesma semana, na quinta-feira, dia da grande repercussão do 

encontro anterior, havia uma proposta de criar e ensaiar com um grupo de 

estudantes um ato que representasse uma manifestação durante a caminhada cívica 

do sete de setembro3. E então a pedido da direção os estudantes foram convidados 

a participar desse ato e do ensaio para tal. Entre 3 estudantes do grupo de teatro e 

mais os que se dispuseram a sair da aula para o ensaio, somaram 22 discentes.  

Essa atividade se constituiria de dois ensaios e uma apresentação. Porém na 

semana seguinte, foi confirmado em reunião uma nova paralisação dos professores, 

o cancelamento do desfile cívico no qual ocorreria a encenação dos alunos. Após 

estas alterações e paralisação das aulas, o retorno das atividades escolares foi 

bastante conturbado com recuperação de atividades, horários e provas. Dessa 

forma, não foram mais disponibilizados horários de aulas para os ensaios.  

Assim como com a aproximação das datas do Enem4 e vestibulares os 

discentes somaram às suas agendas cursinhos preparatórios para estes concursos 

e outras preocupações. Dessa forma, o teatro perdeu campo e prioridade para 

outras demandas que na contemporaneidade os jovens são submetidos. É 

importante esclarecer que esse trabalho ainda está em desenvolvimento, mas 

pensar que o teatro perde seus simpatizantes para um sistema produtivista e 

alienante em uma idade bastante tenra, como no caso desses jovens é motivo de 

reflexões mais profundas. 

Porém também, me pergunto e deixo aberto para outras reflexões as 

questões que retomam as discussões de Ferál (2003) e Dubatti (2010) nas quais 

analisam a ideia de teatralidade no cotidiano, na arte de viver e experiênciar o dia a 

dia em sociedade. Neste caso dentro da sociedade escolar, estes discentes estão 

																																																													
3	Feriado	Nacional	em	comemoração	à	Independência	do	Brasil.	
4	Exame	Nacional	do	Ensino	Médio.	



15	
	

diariamente em desenvolvimento construindo sua formação e estes processos são 

ricos em teatralidades, teatralidades engajadas no saber, no compreender, no 

superar as adversidades e dificuldades. 

Então se o teatro não acontece de forma explícita, ou os experimentos 

teatrais baseados em autores importantes do teatro político também não se 

efetivam, talvez isso signifique que mais fronteiras estão se diluindo, e que talvez o 

Teatro do Invisível de Augusto Boal sempre esteve visível para aqueles que 

compreendem a sua presença e teatralidade nas ações humanas. 
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