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RESUMO 

 

 
Esta é uma pesquisa qualitativa e participativa de análise do processo de preparação 

corporal e dos desdobramentos estéticos e políticos do processo artístico e formativo realizado 

com o grupo de teatro Embasart. O processo de formação artística do grupo teve duração de 

dezoito meses e gerou três montagens de diferentes espetáculos de teatro-fórum. O estudo 

analisa a dimensão política e estética do Teatro do Oprimido no universo de uma instituição 

semi-privada e se debruça sobre o processo de preparação corporal para as montagens dos 

espetáculos. A preparação corporal é o objeto maior deste estudo, ao passo que o 

entendimento sobre a consciência corporal não se restringiu às técnicas para interpretação e 

construção da personagem. Nesse sentido, o conceito de Corpo foi se ampliando durante o 

processo, de maneira tal que os verbos mover-se e redescobrir-se estavam diretamente 

relacionados à tomada de decisão, posicionamento político e emancipação social. Os jogos da 

Poética do Oprimido ancoraram o processo de preparação do grupo, respaldando os objetivos 

cênicos e políticos. A pesquisa coloca o processo do grupo Embasart como uma experiência 

que foi, ao mesmo tempo, subjetiva, pois se inscreve enquanto um diálogo do sujeito com ele 

mesmo e o seu entorno, e também objetiva, pois aconteceu de forma concreta demarcando, 

para o grupo, valores éticos e humanos de uma aprendizagem sensível, coletiva e criativa, em 

que estavam presentes os princípios de respeito e de solidariedade.  

 

 

Palavras-chave: Teatro-Fórum, Corpo, Dimensão Política. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

  

  
This is a qualitative and participatory research analysis of body preparation process and 

the aesthetic and political developments of the artistic and educational process performed with 

the group Embasart theater . The process of artistic training group lasted eighteen months and 

generated three different mounts shows of forum theater . The study analyzes the political and 

aesthetic dimension of the Theatre of the Oppressed in the universe of a semi - private 

institution and focuses on the process of preparation for the body mounts of the shows. The 

body preparation is the largest object of this study , while the understanding of body 

awareness was not restricted to techniques for interpretation and construction of character. In 

this sense , the concept of Body was widening during the process , such that verbs move and 

rediscover themselves were directly related to decision making , political positioning and 

social emancipation . The games of the Poetics of the Oppressed anchored the preparation 

process of the group , supporting the scenic and political goals. The poll puts the process of 

Embasart group as an experience that was , while subjective , because falls as a dialogue of 

the subject with itself and its surroundings , and also aims as it happened concretely marking 

for the group , ethical and human values of a sensitive , creative and collective learning , 

where were present the principles of respect and solidarity . 

  

  

Keywords: Forum Theatre , Body, Political Dimension . 
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INTRODUÇÃO – O MOVIMENTO DA PESQUISA 

 

 
A pesquisa apresenta o universo que toma como base a discussão sobre as 

possibilidades de atuação social, política e institucional do trabalhador da indústria nos 

âmbitos coletivo e individual. O corpo é o balizador para essas percepções, que se movimenta 

contra ou a favor de um sistema, uma ideologia, uma crença, ou simplesmente se endurece 

diante de realidades delicadas, injustiças e discriminações que o deixam apático para mover-

se e transformar-se. 

 

Foi desvelando os estados corporais que jamais antes haviam se mostrado em 

movimentos de libertação e desinibição e expondo questões de ordem pessoal e social, que 

pudemos perceber quão importante e difícil é atingir o estado da consciência dos medos, das 

dores, dos fantasmas, das opressões para livrar-se deles. O corpo expõe e abriga todas as 

mazelas que se transformam em atrofias e hipertrofias e ressoam no movimento e nas ações 

do indivíduo. 

 

Dificilmente chega-se a esse estado de consciência sobre si mesmo e sobre todas as 

coisas que se relacionam com as frustrações, as inseguranças, as fobias. Contudo, será mesmo 

necessário alcançar esse estado consciente de mover-se? O que isso pode gerar enquanto 

transformação pessoal e social? O entendimento sobre o termo mover-se, empregado aqui, foi 

ampliado para o sentido de posicionar-se e modificar-se. 

 

Esses são questionamentos que atravessam a pesquisa e a impulsionam para 

desdobramentos relacionados aos entendimentos sobre dualidade corpo-mente, princípios da 

corporeidade e os fluxos do interior e exterior, além de uma revisão sobre os princípios 

somáticos. Tal abordagem estabelece relações diretas com o objeto maior da pesquisa, qual 

seja: o processo de preparação corporal para uma experiência estética. 

 

O termo trabalh-atores, utilizado nesta dissertação, foi cunhado por uma das integrantes 

da equipe, Cibele Marina Pereira, que desenvolveu o projeto com o grupo EMBASART, e 

escreveu um artigo sobre a preparação dos trabalhadores para o Teatro Fórum. A autora, 

PEREIRA (2012), criou o nealogismo a partir do termo trabalh-atores, cuja utilização se 

justifica nesta investigação a medida em que o mesmo representa a condição dos integrantes 
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do grupo, trabalhadores sob uma perspectiva no fazer teatral, atores. A expressão situa bem 

um novo lugar para esse grupo, que não é somente de trabalhadores nem completamente 

atores; eles estão nesse ínterim, e foram convocados a entrar em ação a partir do projeto de 

Teatro-Fórum, como bem fez Augusto Boal ao propor um deslocamento de lugar do público, 

denominando-os de espect-atores. 

 

O trabalho se estrutura a partir de bases teóricas que tratam sobre aspectos importantes 

como o fazer teatral enquanto ato político que possibilita descobertas e ressignificações; o 

corpo enquanto experiência; e a experiência estética com dimensões políticas e sociais. 

Portanto, o trabalho foi organizado da seguinte forma, descrita abaixo. 

 

No primeiro capítulo, é traçado um panorama histórico e político sobre a trajetória de 

Augusto Boal e o Teatro do Oprimido, situando o leitor nos períodos históricos e movimentos 

que marcaram o surgimento e a consolidação da Poética do Oprimido. Neste ponto, está 

inserida a trajetória do autor, o qual deixou um importante legado, além das influências 

artísticas, políticas e filosóficas que contribuíram para a sistematização do arsenal. 

 

O capítulo é iniciado com o percurso do teatrólogo Augusto Boal e suas pretensões 

quanto ao fazer artístico, já introduzindo um pouco do contexto do grupo EMBASART, que 

se inscreve neste trabalho como protagonista da ação. Em seguida, o trabalho aborda o 

surgimento das técnicas que compõem o Teatro do Oprimido, ampliando o entendimento 

sobre cada uma delas a partir da descrição da sua metodologia e objetivo. Em seguida, relata o 

alcance mundial que Augusto Boal e o Teatro do Oprimido obtiveram, relacionando isto ao 

trabalho desenvolvido com o EMBASART.  

 

Nesse momento, o texto localiza o leitor no projeto que desencadeou todas as ações com 

o EMBASART e aponta para os aspectos artísticos e estéticos que resultaram do trabalho com 

o Teatro-Fórum dentro da Empresa, ressaltando as intervenções produzidas a partir das 

técnicas e da tecnologia teatral abordada. Para tanto, nesta primeira parte, foi preciso um 

embasamento teórico composto principalmente por Augusto Boal (2009), Bertolt Brecht 

(1978), Paulo Freire (1996), Tânia Márcia Baraúna Teixeira (2007), Flávio Desgranges 

(2006), entre outros. 
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No segundo capítulo, o trabalho se atém a uma busca de filosofias, ideologias e 

princípios que tratam dos aspectos do corpo, extraindo as noções de corpo máquina e 

alocando tais noções a campos do conhecimento que se referem à subjetividade e à 

corporeidade. Nesse sentido, esta etapa da escrita busca aproximar o entendimento sobre o 

corpo enquanto experiência
1
. Este conceito, disparado enquanto filosofia e princípios práticos 

pela Educação Somática através dos reformuladores do movimento, amplia-se pelo texto, 

contaminando a experiência corporal do EMBASART. 

 

É precisamente neste momento do trabalho que trazemos os principais motivadores da 

pesquisa, sejam em forma de questionamentos ou dissolvidos nas entrelinhas. O processo 

prático e corporal do EMBASART se corporificou em cada sujeito envolvido na ação e 

extrapolou o objetivo primeiro do projeto, que era prepará-los para uma experiência estética. 

A discussão no texto sobre corpo, corporeidade, corporificação, dualidade corpo-mente se 

entrecruza com a experiência do Embasart e repercute nos ambientes de trabalho, sociais e 

familiares. 

 

É justamente esse o momento em que interessa refletir sobre as consequências reais que 

se eternizarão nos sujeitos envolvidos no processo. Ainda no segundo capítulo, serão 

dimensionados o significado concreto e subjetivo do trabalho corporal para o Embasart e as 

possibilidades de transformações e ressignificações políticas. Para tanto, o escopo teórico 

nesta etapa da escrita foi composto, basicamente, pelos seguintes autores: Marcel Mauss 

(1934), Christine Greiner (2005), Paul M. Churchland (2004), Yoshi Oida (2001), Augusto 

Boal (1996), entre outras referências que fazem eco no trabalho junto com as vozes dos 

participantes do grupo EMBASART. 

 

A terceira etapa deste trabalho é igualmente especial e revela a experiência viva, com 

detalhes do processo corporal. O capítulo três explora com minúcia a metodologia utilizada 

durante a preparação dos personagens e denota o desenvolvimento e capacidade criativa que o 

grupo alcançou após a experiência nas duas produções anteriores. Revelar essa experiência 

gerou um aprendizado que possibilitou a sistematização de um processo em arte com bases no 

fazer teatral político e consciente.   

 

                                                 
1
 Conceito desenvolvido a partir da Educação Somática. 
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O capítulo três reúne informações técnicas sobre o processo, sobre os exercícios e jogos, 

sobre a filosofia do corpo e a dimensão política do Teatro do Oprimido de Augusto Boal. Ou 

seja, possibilita ao leitor uma visualização geral da pesquisa com aprofundamento, 

obviamente, no processo de preparação corporal e nas montagens dos espetáculos de Teatro-

Fórum. Nesta parte do trabalho, serão enfatizados os trabalhos teóricos de autores Augusto 

Boal (2009), Eugenio Barba (2009) e Helena Katz (2005).  

 

A montagem e organização deste trabalho se estenderam no espaço e no tempo, 

enquanto uma batalha travada entre a ordem do que se pretendia e o que de fato se realizou. 

Não menos importante do que os resultados, o processo de preparação corporal foi se 

reconfigurando durante a execução do projeto, e o que parecia ser possível tornava-se irreal, 

bem como o pretendido transformou-se em um precioso estudo de possibilidades corporais.  

 

Nesse sentido, despretensiosamente iniciou-se a pesquisa científica e artística, esta que 

apresento aqui, do que seria “apenas” uma preparação. E com erros e acertos, tornou-se um 

caminho, uma possibilidade de sistematizar o fazer teatral com sujeitos que, em grande 

realidade, são pessoas inseridas em contextos de empresas e indústrias que precisam se 

humanizar e se sensibilizar (BOAL, 1996), pessoas que possuem desejos e anseios, que são 

corpos, cognição e experiência.  

 

Os preâmbulos assim efetuados, iniciaremos o relato e problematização de como, 

porque e pra quem se deu essa experiência, não deixando de refletir e propor possibilidades 

para contribuição no campo das Artes Cênicas, além de reforçar e legitimar o método Boal de 

fazer teatro. Decerto, especificamente neste caso, um fazer teatral boaliano com dimensões 

políticas e bases corporificadas em um contexto incomum ao que geralmente se tem 

apresentado.     
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1. TEATRO DO OPRIMIDO: NOVAS PERSPECTIVAS PARA 

OS TRABALHADORES DA INDÚSTRIA 

 

Qualquer pessoa pode fazer teatro, até mesmo os atores, é possível 

fazer teatro em qualquer lugar, até mesmo num teatro.  (BOAL, 1996) 

 

 

A afirmação acima feita por Augusto Boal
2
 já gerou algumas polêmicas em torno do 

fazer artístico praticado por profissionais que se dedicam à área das artes cênicas e das 

produções artísticas. O autor nos faz pensar sobre o valor da arte para a vida de um cidadão 

comum: o sujeito que não está inserido no universo artístico, que não estudou quaisquer 

linguagens artísticas, mas que se relaciona com a arte e seus princípios, seja em casa, no 

trabalho, na escola ou nos mais diversos ambientes de convívio. 

 

Os aspectos sensível e humanizador que são inerentes à arte por vezes se distanciam do 

cotidiano e da rotina de muitos sujeitos que se rendem a uma realidade de vida em que 

potencializam valores ligados ao racional, ao material e ao individual. Desta forma, não 

alimentam os aspectos emocionais, sentimentais e de ordem coletiva, princípios importantes 

que se perdem em algumas trajetórias de vida.  

 

Daí, a importância de entender a proposta de Boal (1996), quando ele fala em 

humanizar o humano e não dissociar a arte da vida. Com o objetivo de transformar os sujeitos 

reféns de diversas opressões, a poética do oprimido foi desenvolvida para combater as 

patologias e uma série de mazelas físicas e psicológicas do sujeito. 

 

Durante a década de 1980, Boal passou a atribuir à arte, mais especificamente ao teatro, 

um valor terapêutico, a partir de uma experiência que ele teve em Paris denominada Le Flic 

dans Tête (O tira na cabeça). A técnica chamada “O arco-íris do desejo” também dá nome ao 

seu livro, que aborda o teatro enquanto terapia, questão que será discutida neste trabalho mais 

adiante. 

 

Quando o teatro é praticado com um cunho terapêutico, artístico, social, político ou 

formativo, é precedido por um prazer libertador, diferente de um simples divertimento, pois 

                                                 
2
 Augusto Boal, além de diretor, dramaturgo, teórico de teatro, foi autor de inúmeros livros, fundou e dirigiu os 

Centros de Teatro do Oprimido em Paris e no Rio de Janeiro. 
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este, como bem afirma o alemão Bertolt Brecht
3
, “é a causa que menos necessita de ser 

advogada”. (BRECHT, 1978, p.101).  

 

O teatro pode nos provocar prazeres que correspondem à plenitude do ser, ou seja, nos 

retirar de um estado alienante para um estado de reflexão, como pretendeu Brecht com a 

criação do efeito de distanciamento – técnica Verfremdung
4
. Diferente de Boal, que foi mais 

além e afirmou que não bastava propor a reflexão, era necessário colocar o espectador em 

ação a fim de envolvê-lo e incentivar a transformação.  

 

Mesmo que, em primeira instância, pareça tênue a diferença entre os termos prazer e 

diversão, a questão que se inscreve exatamente neste momento de reflexão relaciona-se com a 

representação e importância que o teatro tem para uma sociedade e até que ponto ele nos afeta 

enquanto espectadores e se deixa afetar.  No entanto, precisamente sobre essa observação, 

Bertolt Brecht faz a crítica: 

 

O teatro tal como em todas as outras artes, tem estado sempre 

empenhado em divertir. E é este empenho que lhe confere e continua a lhe 

conferir uma dignidade especial. Como característica específica basta-lhe o 

prazer, prazer de ser evidentemente absoluto. Tornando um mercado 

abastecedor de moral não o faremos ascender a um plano superior; muito 

pelo contrário o teatro deve justamente se precaver nesse caso, para não 

degradar-se, o que certamente acontecerá se não transformar o elemento 

moral em algo agradável, ou melhor, susceptível de causar prazer aos 

sentimentos. Tal transformação irá beneficiar justamente o aspecto moral. 

Nem sequer se deverá exigir ao teatro que ensine, ou que possua utilidade 

maior do que a de uma emoção de prazer quer seja orgânica, quer 

psicológica. O teatro precisa poder continuar a ser algo absolutamente 

supérfluo, o que evidentemente significa que vivemos para o supérfluo. 

(BRECHT, 1978, p.101). 

 

E a quem pode interessar a superficialidade do teatro? Aos gestores, políticos 

partidários, a burguesia, aos empresários, enfim, a uma gama da sociedade que é beneficiada 

por determinados interesses e conveniências? Aos que mantêm uma situação de injustiça e 

desigualdade social e cultural? Ao mesmo tempo em que essas questões são lançadas, é 

importante ressaltar que elas são recorrentes e ressoam nas vozes de cidadãos e expoentes da 

                                                 
3
 De origem Alemã, Bertolt Brecht foi um influente dramaturgo, poeta e encenador do século XX reconhecido 

pelas peças didáticas e o seu Teatro Épico. 
4
 Em oposição ao teatro dramático, o encenador Bertolt Brecht criou o "efeito de distanciamento ou técnica 

Verfremdung", que visava estimular o senso crítico, tornando claros os artifícios da representação cênica e 

destacando, consequentemente, os valores ideológicos do texto a partir da sua teoria, que propunha uma 

representação épica.  
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área das artes que viveram em distintas épocas. Pensadores que presenciaram em maiores ou 

menores instâncias essa subjacência das Artes em relação à formação e construção de uma 

cidadania cultural.  

 

Sendo assim, convoco você, leitor, a pensar sobre o papel da arte realizada nos mais 

diversos ambientes com os mais diferentes públicos. Para tanto, compartilho uma experiência 

de Teatro do Oprimido realizada dentro de uma empresa semi-privada com trabalhadores da 

indústria, cuja tônica era a formação sensível, artística e cidadã do trabalhador. 

Aparentemente, esses trabalhadores ocupam na sociedade um lugar privilegiado e estável em 

relação a uma maioria que vive em condições sub-humanas e dificuldade financeira. Então, se 

essa era a aparente condição desse público, por que fazer Teatro do Oprimido com eles? 

  

Para Boal, em uma determinada época de sua vida, era contraditória a idéia de se fazer 

Teatro do Oprimido dentro de uma empresa, pois esse ato iria contra todos os seus princípios 

e ideais políticos e sociais. Ele acreditava no teatro como uma forma de expressão, que 

precisava dar voz aos menos favorecidos, às minorias que queriam falar, discutir, reagir e não 

conseguiam. Em seu entendimento, as pessoas que precisavam do Teatro do Oprimido 

estavam nos movimentos sociais, nos sindicatos dos trabalhadores, nos sanatórios e não 

dentro das empresas. Sendo assim, Boal afirma; 

 

 A falta grave não está em ser contratado por uma empresa ou por uma 

agência governamental para fazer o seu próprio projeto com os grupos da sua 

própria escolha, mas sim em não perceber que essas empresas jamais 

permitirão em seu espaço empresarial e com os seus funcionários – e menos 

ainda, financiarão – a liberdade de expressão que o Teatro do Oprimido exige 

e sem o qual fenece. (BOAL 2011, p. 28) 

 

Incorrer no equívoco de acreditar que as opressões resumem-se a determinados espaços 

sociais ou estão limitadas a uma ou outra camada da sociedade parece-me um tanto quanto 

imprudente. Foi por conhecer as diversas formas de opressão e desenvolver mecanismos para 

combatê-las que Boal afirmou o exposto acima. Para o autor, entender que as opressões 

acontecem em dimensões muitas vezes não visíveis e notáveis exigiu um contato próximo e 

intenso com sujeitos que passaram por esse tipo de opressão. A partir daí, foi possível criar 

mecanismos para identificar as causas e marcas de opressões subjetivas, experimentando 

técnicas e exercícios baseados em princípios do psicodrama e da psicanálise. Com isso, foi 
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possível ampliar o olhar sobre as diversas formas existentes de opressões, permitindo uma 

mudança, conforme coloca o próprio Boal.  

 

[...] eu estava habituado a trabalhar com opressões concretas e visíveis. 
Pouco a pouco fui mudando de idéia, fui percebendo que em países como a 

Suécia ou Finlândia, por exemplo, onde as necessidades básicas do cidadão já 

estão mais ou menos bem satisfeitas no que toca a moradia, saúde, 

alimentação, à segurança social, nesses países o percentual de suicídios é 

muito mais elevado do que em países como os nossos de terceiro mundo. [...] 

E imaginando o sofrimento de alguém que prefere morrer a continuar com o 

medo do vazio ou angústias de solidão, vi-me obrigado a trabalhar com essas 

novas opressões e aceitá-las como tais. (BOAL 1996, p.23). 

 

Nos movimentos sociais, nos sindicatos, nas escolas, nos hospitais, onde quer que seja, 

as opressões se manifestam de formas diferentes, até mesmo nas empresas, como foi o caso 

desta experiência que será abordada neste trabalho. Em resposta à questão levantada 

anteriormente, o Teatro do Oprimido não pode se restringir a determinados problemas sociais, 

ele se faz necessário em todos os ambientes em que a injustiça e as discriminações acontecem, 

inclusive dentro das empresas com trabalhadores da indústria. E não estamos aqui falando que 

o Teatro do Oprimido se configura como solução para os problemas, mas sim como 

possibilidade e alternativa para resolução de opressões. 

 

Portanto, perceber que nesse contexto empresarial também existem oprimidos, desejos 

impedidos de serem realizados faz esta iniciativa necessária, pois o Teatro do Oprimido está a 

serviço dos sujeitos oprimidos que têm algo a dizer. É incoerente não legitimar uma 

experiência em que as situações de opressão existem, de forma nítida ou não, como o próprio 

Boal relata no período em que morou em Paris na década de 1970 e começou a trabalhar com 

diversos grupos de estrangeiros que revelaram, com seus corpos, diferentes formas de 

opressão.  

 

Foi a partir dessa experiência que surgiu a técnica da Imagem Caleidoscópica
5
 e, assim 

como esta, outras técnicas se desencadearam durante o percurso de Augusto Boal e a 

sistematização do Teatro do Oprimido, técnicas essas que serão aprofundadas mais adiante. A 

experiência tantas vezes citada e na qual a presente investigação está ancorada refere-se ao 

                                                 
5
 Nesta técnica, a primeira parte configura-se na improvisação das situações de cada um; logo em seguida, a 

tradução dessas sensações em imagens é trabalhada individualmente e posteriormente em duplas e outros 

formatos, finalizando as etapas com as reimprovisações e debate sobre as experimentações. 
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projeto intitulado Teatro-Fórum e Pedagogia da Intervenção: Dimensões Político-

Formativas com os Trabalhadores da Indústria
6
, cujo trabalho de base levou em 

consideração as dimensões artísticas, sensíveis, culturais e estéticas.  

 

O grupo EMBASART
7
 foi o público desta iniciativa que, a partir de muitos relatos, 

ressalta o significado e importância de ter vivenciado uma experiência sistematizada com 

Teatro do Oprimido. O projeto durou dezoito meses e produziu três intervenções artísticas, as 

quais problematizarei mais adiante. As montagens foram Cresça e Apareça, Revolução na 

América do Sul e Máquina Escavadora.  

 

Os relatos dos integrantes e a repercussão dos espetáculos apontam o quanto foi 

possível, a partir do projeto, fazer abordagens de interesses coletivos e sociais dentro do 

universo dos trabalhadores. Extrapolar os muros da empresa e reverberar diretamente na vida 

dos sujeitos da pesquisa e dos seus familiares foi muito importante, conforme relata uma das 

funcionárias da empresa e integrante do projeto: 

 

[...] eu como funcionária, pra mim foi uma experiência assim... 

fenomenal. Então dentro de meu trabalho eu acho que eu sou mais criativa, 

eu tenho mais segurança no que eu faço então o teatro transforma a minha 

vida, eu amo o teatro, o teatro faz maravilhas. Então eu tenho experiência 

dentro de casa que meu filho e minha nora viram minha experiência no 

teatro e eles fizeram teatro também, estão fazendo teatro [...] 

(PARTICIPANTE A do grupo EMBASART 2011). 

 

Assim como a PARTICIPANTE A, os demais participantes traduzem essa experiência de 

uma forma bastante positiva; e é inspirada nesses relatos e nos resultados concretos desse 

projeto que esta escrita segue, tentando, a partir de agora, dimensionar a importância do teatro 

para sociedade civil e a representação do Teatro do Oprimido enquanto estratégia para 

emancipação social e cultural dentro da empresa. 

 

1.1 Augusto Boal e o Teatro do Oprimido – panorama histórico 

                                                 
6
 O projeto de Teatro-Fórum e Pedagogia da Intervenção teve como principal objetivo possibilitar melhoras, 

tanto nas relações interpessoais dos trabalhadores, quanto nos produtos estéticos desenvolvidos e apresentados 

pelo grupo EMBASART. Sob coordenação da Dra Antônia Pereira Bezerra, o projeto teve duração de 18 meses 

e gerou três espetáculos de teatro Fórum: Cresça e Apareça; Revolução na América do Sul e Máquina 

Escavadora. 

 
7
 Grupo de Teatro composto por trabalhadores da EMBASA – Empresa Baiana de Água e Saneamento Básico da 

Bahia. O EMBASART existe há mais de 10 anos. 
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Augusto Boal e o Teatro do Oprimido ocupam um importante papel na história do teatro 

mundial. Desde sua inserção no universo das artes na década de 1950, Boal destacou-se por 

acreditar que era possível fazer teatro político sem sucumbir às conivências partidárias 

capitalistas ou ideológicas. Manteve-se até o final da vida acreditando que era sempre 

possível descobrir formas de fazer teatro, relacionando questões da vida humana com a arte.  

 

A partir de influências de diversas áreas científicas, filosóficas e políticas, o autor foi 

ampliando seus conhecimentos e sua formação, investindo e investigando cada vez mais na 

feitura de uma arte teatral que tira o sujeito da condição de passivo e atrofiado 

intelectualmente, propondo armas e ferramentas eficazes para superação do estado de letargia.  

 

Responsável por uma série de produções artísticas (direções de renomados espetáculos 

como Eles não usam Black-Tie em 1958, Revolução na América do sul – escrita em 1960 e 

dirigida pelo autor); dramatúrgicas (autoria de textos teatrais como Arena Conta Zumbi, e 

Arena Conta Tiradentes, em 1967); e literárias (escrita de livros sobre teatro, como Jogos 

para Atores e não-Atores -1988 e Teatro do Oprimido e Outras Poéticas Políticas - 2005), 

Boal seguiu com seus trabalhos no combate ao que ele mesmo previa acontecer: a guerra dos 

sentidos.  

 

A analogia feita por Boal para aproximar o entendimento sobre guerra com armas e sem 

armas de fogo parte do princípio de que as armas de fogo causam mortes e tristeza, assim 

como o que ele chama de guerra dos sentidos.  Para Boal, não percebemos que princípios 

como solidariedade, respeito e generosidade humanizam, por isso estamos sempre 

preocupados em resolver problemas, alcançar objetivos e esquecemos a importância de ouvir 

mais o próximo, demonstrar gestos de carinho, respeito e atenção.  

 

Não olhamos a natureza com contemplação, nem agradecemos por cada nascer do sol. 

Ignoramos as riquezas naturais (o ar, o mar, os rios, a fauna e a flora) e essenciais (o respeito, 

o amor, a solidariedade). Para o autor, as consequências desses atos se assemelham aos de 

uma guerra, onde são geradas destruição, morte e tristeza. É possível perceber a guerra dos 

sentidos já acontecendo, quando são noticiados os efeitos dos fenômenos da natureza e as 

tragédias familiares. (BOAL, 2009) 
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Boal deixou um legado para seus seguidores que acreditam em sua ideologia e seu 

comprometimento com o fazer artístico e político. Sua trajetória de vida foi marcada por 

acontecimentos não lineares que sempre estiveram refletidos em suas produções artísticas, 

atraindo ao mesmo tempo parceiros importantes para o alcance do reconhecimento de seu 

trabalho, e também muitas censuras e críticas em relação a sua forma e crença de fazer teatro. 

 

      1.1.1 Augusto Boal – fragmentos de uma trajetória 

 

Augusto Boal, brasileiro, dramaturgo, diretor, teatrólogo, nasceu em 17 de março de 

1931 no Rio de Janeiro, Brasil. Doutorou-se em engenharia química na Universidade da 

Columbia em Nova York nos Estados Unidos e, em paralelo, estudou dramaturgia na School 

of Dramatic Arts, iniciando aos 25 anos de idade sua carreira profissional em teatro. Por 

consequência, abandonou sua carreira científica em meados de 1950 para dedicar-se à arte.  

 

Em 1956, recém-chegado dos Estados Unidos, Boal foi indicado pelo amigo Sábato 

Magaldi
8
 para dividir a direção dos espetáculos do Teatro Arena 

9
 - TA, propondo assim o 

espetáculo “Ratos e Homens”, de John Steinbeck
10

. Foi neste mesmo ano que o Teatro 

Paulista do Estudante – TPE se juntou ao Arena, integrando o grupo junto de outros 

importantes nomes como Gianfrancesco Guarnieri
11

 e Oduvaldo Vianna Filho
12

. O Teatro de 

Arena – TA iniciou suas atividades no dia onze de abril de 1953 sob a direção de José 

                                                 
8
  Sábato Magaldi nasceu em Belo Horizonte, em 1927, foi crítico teatral de vários jornais e revistas, professor 

titular de Teatro Brasileiro da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Lecionou durante 

quatro anos, nas Universidades de São Paulo, Sorbonne Nouvelle e de Provence, em Aix-en-Provence. Membro 

da Academia Brasileira de Letras e autor de diversos livros.  

 
9
 Fundado nos anos 1950, o Teatro de Arena torna-se o mais ativo disseminador da dramaturgia nacional que 

domina os palcos nos anos 1960, aglutinando expressivo contingente de artistas comprometidos com o teatro 

político e social. A primeira referência brasileira a um teatro em forma de arena surge numa comunicação de 

Décio de Almeida Prado, professor da Escola de Arte Dramática - EAD conjunto com seus alunos Geraldo 

Mateus e José Renato, no 1º Congresso Brasileiro de Teatro, realizado no Rio de Janeiro em 1951. 
10

 John Steinbeck (1902-1968) nasceu  na Califórnia. Tornou-se amplamente conhecido depois de publicar 

alguns romances e contos, como Tortilla Flat (1935), uma série de histórias engraçadas e romances que faziam 

abordagens de problemas econômicos. 

11
 Ator, diretor e dramaturgo, Gianfrancesco Guarnieri foi um artista de destaque no Teatro de Arena de São 

Paulo e sua mais importante obra foi Eles Não Usam Black-Tie. Faleceu em 2006. 
12

 Oduvaldo Vianna Filho foi autor e ator, participante do Teatro de Arena e fundador do Centro Popular de 

Cultura UNE e do Grupo Opinião. Escreveu os textos Chapetuba Futebol Clube, Papa Highirte e Rasga 

Coração. Filho do importante dramaturgo Oduvaldo Vianna, passa a ser chamado de Vianinha pela classe teatral 

e a imprensa. 
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Renato
13

; entre muitos grupos de teatro, destacou-se por representar o nacionalismo e a 

resistência democrática, tendo à frente Augusto Boal, contribuindo para muitas 

transformações sociais no Brasil. 

 

Após a estreia do espetáculo “Eles Não Usam Black-tie” em vinte e dois de fevereiro de 

1958, sob direção de Boal, o Arena passou a ter maior visibilidade para a mídia, demarcando 

a invenção de uma dramaturgia que estava enraizada na história do país. Ganhou força após o 

Seminário de Dramaturgia que aconteceu neste mesmo ano e a abertura do Laboratório de 

Interpretação em 1959, quando o Arena inicia uma nova fase de produção dramatúrgica. 

 

Boal, que estava à frente do TA com o objetivo de popularizar o teatro brasileiro, em 

1960 escreve e encena a peça Revolução na América do Sul
14

, sob a influência de Bertolt 

Brecht. A partir daí, inicia uma nova etapa de nacionalização dos clássicos em 1962-1963, 

buscando ressaltar o que havia de brasileiro nos textos. 

 

Boal inspirou-se basicamente nos métodos de Constantin Stanislavski
15

 – interpretação 

realista/naturalista
16

 e de Bertolt Brecht com o efeito distanciamento – técnica da 

Verfremdung, para prosseguir com os seus trabalhos à frente do TA, que cada vez mais 

tomava um cunho político pela sua causa primordial: a emancipação através da 

conscientização e luta. 

 

                                                 
13

 José Renato fundou o Teatro de Arena em São Paulo. Entre outras peças, montou o texto de Nelson 

Rodrigues, Boca de Ouro, no final dos anos 60. A partir de 1970, se tornou professor de direção teatral, 

atividade que exerceu até 1996, ao se aposentar. 
14

 Espetáculo remontado sob a forma de Teatro Fórum em 2011 pelo Grupo EMBASART a partir do projeto 

Teatro-Fórum e Pedagogia da Intervenção: Dimensões Político-Formativas com os Trabalhadores da 

Indústria. 

 
15

 Constantin Stanislavski, (1863-1938) foi ator e diretor de teatro. Em 1987, tornou-se diretor no Teatro de Arte 

de Moscou, no qual se manteve durante quarenta anos. Utilizou sua experiência como diretor e professor para 

criar um sistema de ensino da arte de representar chamado “O Método Stanislavski”. Os traços característicos de 

sua arte são o realismo e o naturalismo, isto é, a naturalidade total dos movimentos e da ficção. Stanislavski 

descobriu que a emoção independe da vontade. 

 
16

 As características gerais do Realismo são: a análise e síntese da realidade com objetividade, em oposição à 

subjetividade romântica; exatidão, veracidade e abundância de pormenores, com o retrato fidelíssimo da 

natureza. O Naturalismo difere do Realismo, mas não é independente dele. Ambos creem que a arte é a 

representação mimética e objetiva da realidade exterior. Foi a partir desta tendência geral para o Realismo 

mimético que o Naturalismo surgiu, sendo por isso muitas vezes encarado como uma intensificação do 

Realismo. 
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Boal acreditava que o teatro, enquanto ação humana, é um tipo de atividade carregada 

de cunho político, não sendo neutra; por isso, afirmava que “os artistas que assumem sua 

discordância com o mundo que conhecemos não devem desenvolver um processo artístico 

que confirme ou reforce a desigualdade social”. (BOAL 2005) 

 

Boal formou-se pouco a pouco, seguindo uma lógica de que a criação teatral não 

poderia estar desvinculada da vida. Ao mesmo tempo em que liderava os trabalhos no TA, ele 

desenvolvia atividades com grupos ou pequenos núcleos que realizavam experiências teatrais 

fora da instituição teatral. Em 1964, com o golpe militar, tais formas de expressão sofreram 

muita censura; não obstante, ainda era possível fazer teatro.  

 

Após 1968, com a instauração do “Ato Institucional nº 5” (reforço do golpe de 64 e da 

censura), seria quase impossível fazer teatro como forma de expressão, restando apenas a 

alternativa de continuar na clandestinidade com os grupos já formados, preservando assim os 

ideais de luta e justiça. Foi assim que teve início o Teatro Jornal, primeira técnica que será 

aprofundada mais adiante, criada por Augusto Boal como forma de permanecer fazendo teatro 

durante a ditadura militar. 

 

       1.1.2 Teatro do Oprimido – o surgimento 

 

No contexto em que o Brasil passava por grandes transformações no cenário político e 

militar, surge o Teatro do Oprimido. Durante o exílio no exterior, por conta de sua atuação 

política no TA, durante o Regime Militar, Boal desenvolveu uma estrutura teórico-

metodológica de jogos, exercícios e técnicas do Teatro do Oprimido.  

 

Reconhecia o teatro como uma ferramenta capaz de fomentar as transformações sociais 

e a formação de lideranças em comunidades diversas. O objeto central da obra de Boal residia 

na compreensão de que a cultura emancipa o sujeito, sendo que este, ao intervir no contexto 

social, também se transforma. No entanto não dá pra falar em arte, cidadania, emancipação e 

formação, sem antes discutir brevemente sobre cultura como contexto mais amplo no qual a 

arte está inserida. Nesse sentido, Santos (2006) afirma: 

 

Cultura é uma dimensão do processo social, da vida de uma sociedade. 

Não diz respeito apenas a um conjunto de práticas e concepções, como por 
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exemplo, se poderia dizer da arte. Não é apenas uma parte da vida social, 

como por exemplo, se poderia falar da religião. Não se pode dizer que cultura 

seja algo independente da vida social, algo que nada tenha a ver com a 

realidade onde existe. (SANTOS, 2006 p.44). 

 

 Em resumo, a cultura é um repositório de conhecimentos que abarcam todos os 

aspectos da vida humana, é tudo aquilo que diz respeito à existência social, conforme afirma 

Santos (2006). Somos seres históricos, e na vida social nada ocorre gratuitamente, pois o 

modo de viver hoje guarda relações com o  passado e com o que se aprende com os ancestrais. 

 

Para Boal, ser opressor ou ser oprimido é uma construção social; por isso, ele 

intensificou esforços na construção de uma arte que evidenciasse a necessidade de superação 

entre opressores e oprimidos.  

 

Defendeu o direito de todos à atividade artística, o que na época causou polêmica, pois a 

arte era vista como privilégio de poucos. Boal via a arte como grande ferramenta estética para 

a luta social. Com arte, construía meios de discussão política, mas também de ampliação da 

capacidade da leitura de mundo e de meios de intervenção sobre ele. 

 

O termo Teatro do Oprimido surgiu a partir da inspiração de Boal no trabalho já 

desenvolvido por Paulo Freire
17

 através da Educação Libertadora e Pedagogia do Oprimido. 

Em homenagem a Paulo Freire, Boal, por indicação do seu editor, decidiu intitular a sua 

primeira obra literária como Teatro do Oprimido e outras poéticas políticas - e a 

sistematização dos métodos de intervenção política e social a partir do teatro, como Teatro do 

Oprimido.  

 

O Teatro do Oprimido atualmente é bastante difundido e reconhecido em todo o mundo 

e tem como objetivos principais “transformar o espectador, ser passivo e depositário, em 

protagonista da ação dramática e nunca se contentar em refletir sobre o passado mais sim em 

preparar para o futuro”.  Segundo Boal: 

                                                 
17

 Nascido em Recife (Pernambuco, Brasil), Paulo Freire foi educador e filósofo brasileiro, vivenciou 

experiências sociais que o levaram a se engajar em movimentos sociais de cunho libertador dos mais pobres e 

oprimidos. Conhecido como sistematizador de um método de alfabetização de jovens e adultos, Freire tem seu 

legado muito mais amplo do que a simples codificação de um método. Paulo Freire tornou-se a inspiração 

esperançosa em oposição à Educação Bancária para gerações de professores, especialmente na América Latina e 

na África, em círculos de cultura. 
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[...] “transformar o povo, “espectador”, ser passivo no fenômeno 

teatral, em sujeito, em ator, em transformador da ação dramática” [...] O 

espectador liberado, um homem íntegro, se lança a uma ação. (BOAL, 

2005, p. 182).  

 

Em 1971, Boal foi cassado e condenado à prisão, mas foi solto em maio deste mesmo 

ano, depois das pressões internacionais.  Em 1973, teve contato com Paulo Freire durante a 

participação no Programa de Alfabetização Integral (ALFIN) realizado pelo Governo 

Peruano. Paulo Freire também participava do programa ALFIN, alfabetizando e militando em 

prol dos oprimidos. O educador reafirmava seus princípios de que educar é construir, é 

libertar o homem do determinismo, pois toda educação é um ato político. (FREIRE 1981)  

 

Boal se viu fortalecido por aqueles ideais e instigado a realizar práticas teatrais 

revolucionárias que permitissem aos oprimidos lutarem pela liberdade e autonomia 

intelectual. A Poética do Oprimido começa a se estabelecer a partir das práticas feitas com a 

técnica do Teatro Jornal, forma iniciada durante o Regime Militar no Brasil e continuada 

durante sua experiência no Peru no programa ALFIN em 73. Boal sistematizou e elaborou 

uma série de jogos teatrais e exercícios para serem utilizados na cena com o objetivo de 

preparar e possibilitar ao cidadão se expressar e denunciar todas as formas de opressão. 

 

Em 1976, Boal foi exilado na Europa e neste mesmo ano, seu livro Théãtre de l’ 

Opprimê foi publicado na França. Durante o exílio na Europa, Boal inicia uma série de 

experimentações teatrais que eram feitas em oficinas e duravam poucos dias. Em tais oficinas, 

trabalhavam, junto com Boal, pessoas que tinham diferentes formações profissionais e 

interesses. Daí, surgiram experiências que foram sendo aprimoradas e se configuraram 

enquanto técnicas da Poética do Oprimido, técnicas das quais tratarei nas páginas que seguem. 

 

1.1.3 Teatro Jornal 

 

Esta técnica, como já mencionado anteriormente, é a primeira forma de teatro político 

criado por Boal e integra o arsenal do Teatro do Oprimido. Ela surgiu durante a ditadura 

militar realizada na época do Teatro de Arena, e tinha como objetivo lutar em prol dos direitos 

de expressão e denunciar a barbárie e violência que não apareciam nos jornais.  
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O Teatro Jornal burlava a ditadura e propunha uma releitura das manchetes que eram 

veiculadas, mostrando os pontos de vista do elenco sobre aquela matéria. 

 

 As matérias eram selecionadas de acordo com o tema mais adequado para ser discutido 

com a plateia naquele dia. Dessa forma, revelavam ao público as entrelinhas do texto 

veiculado, que na maioria das vezes era influenciado pela ideologia do jornal, a ideologia 

dominante. Era uma forma de burlar a censura e continuar fazendo o que mais sabiam, teatro. 

 

  1.1.4 Teatro Imagem 

 

Em 1976, Boal iniciava a técnica do Teatro Imagem ainda de uma forma bastante 

simples e intuitiva, sendo mais elaborada especialmente no livro Arco-íris do Desejo, que 

trata das opressões interiorizadas. Esta foi uma estratégia de Boal para conseguir se 

comunicar com pessoas que falavam diferentes idiomas, estabelecendo uma linguagem 

universal, a do corpo. Essa técnica transforma questões, problemas e sentimentos em imagens 

concretas. A partir da linguagem corporal, busca-se a compreensão dos fatos representados na 

imagem, que é real enquanto imagem. 

 

Inicialmente chamada Imagem de transição, a técnica proíbe o uso da palavra, e tem por 

objetivo ajudar os participantes a pensar com imagens, a debater um problema sem o uso da 

palavra, usando apenas seus próprios corpos. (BOAL, 2009, p.5) 

 

Na experiência com o grupo EMBASART, foi utilizada a técnica do Teatro Imagem 

durante a preparação de elenco, com alguns exercícios e também durante o fórum. Isto se 

pode analisar como algo fora dos procedimentos tradicionais de uma sessão de Teatro Fórum, 

técnica que será aprofundada mais adiante. Comumente, ao final do espetáculo, o público é 

direcionado pelo curinga
18

, que é no Teatro-Fórum o mediador do jogo, ele está entre a plateia 

e os atores, tem como responsabilidade coordenar essa relação, mediar a entrada e saída de 

cena. 

                                                 
18

 O sistema Coringa foi proposto por Boal na década de 1960 no Teatro de Arena durante a preparação do 

espetáculo Arena Conta Tiradentes em 1967, já tendo sido iniciado por Boal em Arena Conta Zumbi. O sistema 

Coringa propunha quatro pontos precisos: a desvinculação do ator e personagem, ou seja, vários atores podiam 

fazer o mesmo personagem e o mesmo ator podia fazer vários personagens; atores trabalhavam sob a perspectiva 

de narradores; a diversidade de gênero e estilos; e a presença da música. 
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Com o EMBASART, em algumas sessões, depois que o espetáculo terminava, o fórum 

iniciava com o convite feito pelo curinga para os atores retornarem ao palco e fazerem as 

imagens, ensaiadas anteriormente, onde se demonstrava com o corpo momentos ápices de 

opressão. Neste momento, poderia haver duas, três ou quatro imagens, o que variava de 

acordo com as escolhas que o curinga fazia para suscitar a discussão. A partir da dramatização 

da história e das imagens, o público era convidado a escolher uma imagem e interferir, dando 

movimento e propondo sua alternativa para a pergunta lançada. 

 

 1.1.5 Teatro Invisível 

 

Boal seguiu reafirmando que Teatro Invisível era teatro. Mesmo quebrando uma 

convenção importante do teatro, em que o público e o espectador precisam estabelecer o 

acordo de estarem conscientemente participando de um evento teatral, o Teatro Invisível tinha 

como regra geral nunca revelar para o público que era teatro. Segundo Boal, essa idéia 

iniciou-se a partir das experiências com espetáculos que aconteciam no metrô de Paris, nos 

ferry-boats, em restaurantes e ruas, sempre com objetivo de denunciar situações de opressão e 

revelar direitos muitas vezes negados aos cidadãos. Foi o caso da história que motivou a 

criação desta técnica na Argentina, a partir de uma lei que assegura a todos os argentinos o 

direito de entrar em qualquer restaurante e comer, bastando para tanto estar passando fome. 

Para abordar a questão, Boal criou uma peça em que um homem entrava em um restaurante e 

escolhia no cardápio o que gostaria de comer, obedecendo à exceção colocada na lei que seria 

em relação a vinhos e sobremesa, assim o fez.  

 

Após o almoço, o rapaz/ator pediu a conta, mostrou sua carteira de identidade e saiu. 

Quando questionado pelo funcionário sobre quem pagaria a conta, ele falou que não tinha 

dinheiro para pagar, mas estava ciente da lei que dizia que nenhum argentino podia passar 

fome. Então saiu causando uma grande polêmica e discussão a respeito da existência da lei.   

 

Nem sempre os objetivos da ação eram conseguidos através desta técnica, por existirem 

alguns casos em que os envolvidos na ação eram presos e até agredidos. Esta técnica já foi 

alvo de muitas censuras quanto à sua forma e seus princípios, sendo sua prática alvo de 

críticas severas, chegando até a ser desaconselhada. 
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  1.1.6 Arco-íris do Desejo 

 

Nos anos 1980, Boal realizou em Paris um longo Atelier que durou dois anos, Le Flic 

dans La Tête (O tiro na cabeça).  Como já foi dito, na França, Boal se deparou com opressões 

mais subjetivas, psicológicas. As opressões encontradas na América Latina estavam 

relacionadas a agressões físicas, discriminação racial, social, homofobia, desigualdade de 

gênero, questões que interferiam diretamente na vida cotidiana, e se configuram nesse novo 

contexto com tons de introspecção e subjetividade. 

 

O Arco-íris do Desejo é a técnica que deu nome ao livro em que Boal apresenta os 

resultados de sua pesquisa que aborda basicamente dois temas, teatro e terapia, também 

conhecido como método Boal de teatro e terapia. Segundo Boal, [...] todas as técnicas têm a 

ver com o Arco-íris do Desejo: todas tentam ajudar a analisar-lhe as cores para recombiná-las 

noutras proporções, noutras formas, noutros quadros que se desejam. (BOAL 1996 p.29) 

 

 Foi inspirado sobretudo no psicodrama, invenção do psicoterapeuta Jacob Lévy 

Moreno
19

, que Boal sistematizou todas as técnicas, evidenciando o aspecto terapêutico das 

mesmas. Na obra O Arco-íris do Desejo Método Boal de Teatro e Terapia, estão contidos os 

resultados de longos períodos de pesquisa do autor, tanto na teoria como na técnica e na 

linguagem do teatro. 

 

A sua poética se reconfigura a partir do momento em que Boal entende que o Teatro do 

Oprimido pode desenvolver-se em três vertentes principais: educativa, social e terapêutica, 

sendo composta por um sistema de exercícios físicos, jogos estéticos, técnicas de imagem e 

improvisações especiais, que tem por objetivo redimensionar a vocação humana através do 

teatro como instrumento para se alcançar soluções de problemas sociais e interpessoais. 

  

  1.1.7 Teatro-Fórum 

                                                 
19

 Jacob Levy Moreno foi o criador do Psicodrama, nasceu em seis de maio de 1889, na cidade de Bucareste, na 

Romênia. Iniciou com a proposta do Teatro da Espontaneidade, cujo objetivo era de criar uma representação 

espontânea, sem texto pronto e decorado, com os atores criando no momento e assim relacionando-se com a 

plateia. A partir daí ele criou o "jornal vivo", em que dramatizava as notícias do jornal diário junto com o grupo 

participante, lançando naquele momento as raízes do Sociodrama. Ao trabalhar com os pacientes do hospital 

psiquiátrico usando o "Teatro da Espontaneidade", criou o Teatro Terapêutico, que depois foi chamado 

"Psicodrama Terapêutico". 
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Esta é uma das técnicas mais difundidas do TO e Boal a conceitua da seguinte forma: 

 

O Teatro-Fórum é um tipo de luta ou jogo, e, como tal tem suas 

regras. Elas podem ser modificadas mas sempre existirão para que todos 

participem e uma discussão profunda e fecunda possa nascer. (BOAL 2009, 

p. 28) 

 

  

 

       A comparação do Teatro Fórum a uma luta ou jogo feita por Boal (2009) denota a 

natureza dessa técnica que ressalta a força, o dinamismo, a interação que compõem o universo  

e sobretudo as regras, que devem ser estabelecidas antecipadamente pelo curinga. Decerto o 

objetivo do Teatro Fórum não é a competição, em que se sugere um vencedor , como se 

espera em uma luta ou jogo. O fórum consiste em promover uma discussão profunda e 

fecunda, um debate cênico sobre um problema de ordem social. 

     

        A intervenção do espect-ator na cena gera possibilidades, estratégias e alternativas para 

solucionar problemas reais. É nesse momento que o público entra em cena para expressar suas 

ideais substituindo o oprimido que deixa evidenciada na cena, seu desejo de mudança e 

transformação. Embora o oprimido não consiga êxito é importante ressaltar que, 

parafraseando Cilene Canda “o oprimido é o sujeito que está sempre em luta, em conflito com 

o opressor, porém não atingirá êxito por não ter condições de visualizar outras possíveis 

estratégias para resolver o problema apresentado. Abre-se, então, o espaço para o fórum, 

enquanto oportunidade dos participantes que assistem à cena opinarem, discordarem, 

expressarem suas idéias, mas ao invés de dizerem o que a personagem deve fazer, o próprio 

público entra em cena, para mostrar a sua alternativa ante a resolução do problema”. CANDA 

(2011)   

 

   Portanto, participar ativamente do Teatro-Fórum é estar em constante reflexão e 

transformação, conforme relata uma das integrantes do grupo EMBASART: 

 

[...] mais pessoas precisam participar, precisam viver, porque a gente 

expressa tudo aquilo que está acontecendo conosco no dia a dia, no trabalho, 

nas relações com os colegas, tudo isso enriquece a gente [...] 

(PARTICIPANTE B, integrante do EMBASART 2011). 
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        Segundo Boal (1996),  o Teatro-Fórum é um ensaio para a vida, sua prática favorece ao 

espect-ator experimentar estratégias e possibilidades de atuação em meio as situações de 

opressão. Esta participação do público na cena pode ser configurada como uma intervenção 

ativa para mudança de postura e tomada de decisão do oprimido que está em cena. Ou do 

cidadão civil que se identificou com o problema encenado e não conseguiu desenvolver 

alternativas para resolver suas questões particulares.  A partir do Teatro-Fórum o espectador 

ressignifica sua atuação no evento teatral, reposicionando-se de mero apreciador da cena para 

participante que intervém ativamente durante o problema discutido em fórum. 

 

     Essa evolução, na concepção do papel do espectador, se deu a partir de observações 

acuradas das teorias de Brecht e seu teatro épico, o qual preconizava um público critico e 

opinativo. A partir do distanciamento brechtiano, Boal conseguiu reconfigurar o lugar que o 

público ocupava no fenômeno da representação teatral. O espectador já não podia mais se 

contentar em ser um mero contemplador do espetáculo, era necessário interagir com a trama, 

criticando ou expondo seu estranhamento. Uma nova forma de participação do público na 

cena começava a surgir, ganhando uma proporção maior a partir da possibilidade de intervir 

cenicamente na ação dramática, como propôs Boal a partir do Teatro-Fórum. Sobre essa nova 

perspectiva em relação à participação do espectador na representação teatral, Flavio 

Desgranges 
20

 comenta:  

 

Esta mudança de eixo possibilita uma nova compreensão acerca do 

papel do espectador no ato artístico, influenciando fortemente a criação teatral. 

Os artistas passam, desde então, a conceber seus espetáculos tendo em vista 

propostas de encenação que contemplem uma efetiva atuação dos 

espectadores, tirando-os de uma observação tida como passiva para propor-

lhes atividade em sua relação com a cena. (DESGRANGES, 2003, p.18). 

 

Para Brecht, em decorrência desta nova função do espectador durante o evento teatral, 

que pode ser entendida como um ato criativo, produtivo, autoral, foi preciso afirmar a 

necessidade de uma formação para este espectador. Isto desencadeou uma série de pesquisas 

sobre a pedagogia do espectador na área da recepção. Os estudos dessa área têm bastante 

                                                 
20

 Flávio Desgranges é doutor em educação, diretor teatral e professor do Departamento de Artes Cênicas da 

ECA/USP. Diretor do grupo de pesquisa INERTE – Instável Núcleo de Estudos de Recepção Teatral. Entre suas 

publicações, estão Pedagogia do Teatro: Provocação e Dialogismo, de 2006; A Pedagogia do Espectador de 

2003. Desde 2006, Desgranges coordena a coleção Pedagogia do Teatro, pela editora Hucitec. 
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relação com a proposta de Teatro-Fórum sistematizada por Boal e, embora não seja a tônica 

deste trabalho, alguns entendimentos sobre recepção estarão permeando esta escrita.  

 

A recepção e o papel do espectador na obra de Boal foram se delineando e se 

reconfigurando ao longo da história. O exemplo da técnica intitulada por Boal como 

Dramaturgia Simultânea consistia basicamente em apresentar uma peça contendo um 

problema para o qual se deveria encontrar uma solução. O espetáculo se desenvolvia até o 

ponto da crise, até o momento de o protagonista tomar uma decisão. Após isso, o espetáculo 

parava e lançava-se a pergunta ao espectador. Cada um dava sua sugestão e os atores 

improvisavam no palco as sugestões dos espectadores, até que todas se esgotassem. (BOAL, 

1996 p.19) 

 

Esta forma teatral foi bem sucedida até um determinado dia em que Boal foi procurado 

por uma mulher, desejosa de resolver um problema importante para ela. Tratava-se da 

emblemática Dama de Lima 
21

. Boal ouviu a história da mulher e criou um roteiro para ser 

apresentado naquela mesma noite. 

 

Foi no Peru, em 1973, quando ainda trabalhava no programa ALFIN, com jovens e 

adultos analfabetos. Esta mulher que desabafou o seu problema em busca de ajuda contou-lhe 

ter um marido que trabalhava fazendo alguns “bicos”, e que todos os meses ele lhe pedia 

dinheiro para a construção de uma casa que não acabava nunca. Ela começou a desconfiar e 

pediu para ver a casa, mas o marido se negou a lhe mostrar.  

 

Algumas vezes, o marido lhe entregava papeis, dizendo que eram os recibos de compra 

dos materiais, os quais, por sinal, eram escritos a mão e perfumados. Certo dia, após uma 

briga, a mulher foi até a vizinha e pediu-lhe pra que ela lesse aqueles “recibos”. Foi aí que 

descobriu que seu marido tinha uma amante. Na dramatização deste anti-modelo
22

, a cena 

acabava precisamente no ato da crise, em que o marido chegava em casa e a mulher já tinha 

descoberto tudo, então ficava a pergunta, o que ela deveria fazer? 

 

                                                 
21

 A Dama de Lima foi uma mulher que passou por uma situação real de opressão causada pelo seu marido. Em 

seus escritos, Boal refere-se a esta personalidade como a Dama de Lima, a fim de preservar sua verdadeira 

identidade. 

 
22

 Ou seja, um modelo de vida não desejado, que não deve ser visto como modelo. 
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Foi esta história real que motivou Boal à provocação de um debate, uma discussão 

cênica a partir das sugestões que a plateia lançava para os atores improvisarem como 

alternativas ao problema daquela mulher, enganada pelo marido. A esta prática dramática, 

Boal denominava de Dramaturgia Simultânea, pois o público sugeria e os atores 

improvisavam, executavam.  

 

Após muitas alternativas improvisadas pelos atores, Boal percebe na plateia uma 

senhora com um olhar fulminante e pergunta se ela quer dar sugestão; então, a senhora 

responde dizendo que, para resolver o problema, a esposa precisa deixar entrar em casa, ter 

uma conversa séria e somente depois perdoar o marido. Depois de algumas tentativas dos 

atores para a sugestão da senhora, Boal ainda percebia o descontentamento da mesma. Ela não 

se conformava com a maneira com que os atores improvisavam. Boal então resolveu chamá-la 

para que ela mesma mostrasse a sua solução. 

 

A senhora, então, no lugar da esposa traída (a atriz), recebeu o marido/ator em casa, 

pegou um cabo de vassoura e começou a bater nele, interpretando ali sua alternativa, 

insubstituível e única para resolver o problema. 

 

Este foi um momento revelador para Boal, pois ele percebeu que aquele momento 

precisava ser uma experiência viva, que não podia ser vivida por ninguém outro além do 

espectador. Então, não se podia negar ao espectador o direito de agir cenicamente, em 

detrimento da pergunta lançada, do problema encenado. Precisamente sobre esse momento, 

Boal reflete: 

 

[...] ficou pra mim uma verdade: quando é o próprio espectador que 

entra em cena e realiza a ação que imagina, ele fará de uma maneira pessoal, 

única e intransferível, como só ele poderá fazê-lo e nenhum artista em seu 

lugar. Em cena, o ator é um intérprete que, traduzindo, trai. Impossível não 

fazê-lo. Foi assim que nasceu o Teatro-foro. (BOAL 1996, p.22). 

 

Nesse sentido, Boal avança na forma de fazer teatro crítico e político, pois coloca o 

espectador em ação, diferente de Brecht que, mesmo sendo um revolucionário da sua época, 

em sua forma de fazer e propor teatro, tinha como principal busca a reflexão crítica do 

espectador. Por sua vez, Boal não se contentou em colocar o espectador apenas para refletir e 
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propôs ao espectador estar em ação, ser espect-ator, como em um verdadeiro ensaio para a 

vida: 

 

[...] liberdade, oferecida aos espectadores pelo Teatro do Oprimido, é o 

que vai permitir que estes mesmos espectadores – e não os artistas em seu 

lugar – analisem e estudem os rituais aos quais estão submetidos em suas 

vidas e que, criativamente, substituam rituais e performances por outros mais 

adequados a lhes proporcionar a felicidade que é, afinal, o que mais queremos 

na vida. (BOAL, 2003, p. 77). 

 

No entanto, para Boal, estar em cena representa um ensaio para a vida, a possibilidade 

de o sujeito elaborar alternativas sobre problemas que podem não estar precisamente 

relacionadas à sua realidade, mas que, em alguma medida, dizem respeito à alteridade, ao 

respeito e à cidadania.  

 

Por esse motivo, para a construção de uma cena de Teatro-Fórum, é necessário um 

antimodelo, que significa o exemplo do que não é desejado, a história de opressão contada 

para a realização do fórum, para que seja possível colocar em discussão as questões de 

opressões reais, relacionadas a uma determinada história de vida. 

   

  1.1.8 Teatro legislativo 

 

Em 1992, Augusto Boal candidatou-se ao cargo de vereador do Rio de Janeiro pelo 

Partido dos Trabalhadores PT, sendo eleito e iniciando a partir daí seu desejo de transformar 

os eleitores em legisladores. Boal foi um representante do Teatro na câmara de vereadores e 

entre os anos de 1993 e 1996 – período do seu mandato – e possibilitou que mais de 30 

projetos de lei fossem analisados pela câmara municipal do Rio de Janeiro, sendo 14 

aprovados como leis municipais.  

 

O Teatro Legislativo – TL acontecia durante as encenações de Teatro-Fórum, onde se 

expunha um problema de cunho social, e a esta sessão eram convidados grupos populares para 

compor as sessões solenes simbólicas de Teatro Legislativo. Eram também convidados 

especialistas das temáticas abordadas. Após o término de seu mandato como vereador do Rio 

de Janeiro, Boal prosseguiu com as sessões de TL, difundindo-as inclusive fora do país. 

Segundo Boal, “deveríamos cordialmente lembrar aos presidentes que a política não era a arte 
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de fazer o que é possível fazer, mas sim a arte de tornar possível o que é necessário fazer.” 

(BOAL, em vídeo) 

   

  1.1.9 A Estética do Oprimido 

 

A última obra escrita por Boal, cujo nome é A Estética do Oprimido, lançada em 2009, 

dedica-se à expansão e aprofundamento do tema Estética. É importante ressaltar que a 

Estética abordada por Boal não se relaciona com o conceito de Estética que é tratado pelo 

ramo da filosofia. Para Boal, a Estética está representada através da palavra, da imagem e do 

som. Mais especificamente, em seu livro A estética do Oprimido, ele enuncia que sua obra 

está desenvolvida sob o princípio de que há duas formas de expressão do pensamento: o 

simbólico, que se utiliza das palavras para comunicação; e o sensível, que diz respeito às 

sensações, movimentos corporais e gestos. Boal amplia a discussão sobre Estética, 

extrapolando o senso comum de que o termo está atrelado ao belo e nos faz refletir sobre a 

Estética enquanto comunicação e expressão simbólica e sensível. Para Flavio Sanctum
23

. 

 

A Estética do Oprimido tenta ser a teoria de combate aos opressores, 

que dominam todos os meios de comunicação e se utilizam das Palavras, 

Imagens e Sons para definirem o que é arte, o que é cultura e nos fazer engolir 

suas tendências. (SANCTUM, 2012, p.143). 

 

Boal tem uma importante contribuição para a popularização do teatro brasileiro e 

influenciou a descoberta de novos caminhos e estratégias para repensar o fazer teatral como 

espaço-tempo destinado ao fazer artístico, à experiência estética e à reflexão sobre os 

problemas de opressão e de exclusão social.  

 

Reuniu ações, práticas e iniciativas que lhe geraram prêmios e indicações importantes 

como forma de reconhecimento, a exemplo, da indicação ao Prêmio Nobel da Paz em 2008, 

em virtude de seu trabalho com o Teatro do Oprimido e, em março de 2009, a nomeação pela 

UNESCO como embaixador do teatro. 

 

Boal faleceu no dia 02 de maio de 2009, aos 78 anos de idade, por insuficiência 

respiratória, vítima de leucemia, no Rio de Janeiro. Foi um precursor quando vislumbrou o 
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 Pedagogo, ator, diretor teatral e escritor, integra a equipe de Curingas do Centro de Teatro do Oprimido, 

atuando em diferentes projetos em prisões, escolas, pontos de culturas, comunidades e grupos organizados. 
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direito à liberdade; ao sonhar com novos mundos possíveis, a partir da crença no potencial do 

outro para a transformação de si mesmo e da realidade social. Seus posicionamentos levam-

nos a considerar a educação, a cultura e a arte como mecanismos indispensáveis para a 

formação humana, a participação crítica, a autonomia, a libertação e a transformação da 

sociedade opressora e excludente. Lutou incessantemente pelo nascimento de uma realidade 

mais democrática e igualitária em termos de oportunidades e de condições concretas de vida.  

 

1.3 Descobrindo uma nova forma de Fazer Teatro – O Teatro do Oprimido com o 

EMBASART 

 

Reconhecido e praticado principalmente como forma de combater determinadas 

opressões, o Teatro do Oprimido tem um alcance mundial em relação a suas técnicas, jogos e 

exercícios, sendo este um fato que, para alguns, configura-se como vitória, enquanto para 

outros, uma verdadeira afronta ao que está estabelecido e confortavelmente aceito.  

 

É nesse contexto de afronta e desejo de transformação que, em mais um contexto, o 

Teatro do Oprimido é colocado como possibilidade de transformação e superação. Foi em um 

grupo que já faz teatro há mais de dez anos – EMBASART – que o TO, mais especificamente 

a técnica de Teatro-Fórum, foi proposto como possibilidade de deflagrar as opressões 

existentes neste contexto em que as relações hierárquicas são bem estabelecidas, as disputas 

estão sempre bem acentuadas e o respeito nem sempre está presente.  

 

As próximas páginas desta dissertação serão dedicadas à descrição e problematização 

desse encontro, TO e EMBASART, em que se contará como aconteceu e porque foi possível 

uma partilha, os objetivos, os resultados e as perspectivas do grupo. 

   

1.3.1 O Grupo EMBASART e o Projeto de Teatro-Fórum 

 

O EMBASART é um grupo de teatro composto por trabalhadores da Empresa Baiana 

de Águas e Saneamento Básico da Bahia – EMBASA. Com quinze anos de existência, o 

grupo de teatro integra funcionários de diversos cargos e funções dentro da empresa. 

Realizam apresentações de teatro em formato de esquetes que tratam de temas relacionados à 

ideologia e filosofia da empresa.  
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A partir do projeto intitulado Teatro-Fórum e Pedagogia da Intervenção: Dimensões 

Político-Formativas com os Trabalhadores da Indústria, coordenado pela Professora Drª 

Antônia Pereira Bezerra
24

, foi possível apresentar uma nova forma de fazer teatro ao grupo. O 

projeto de Teatro-Fórum com trabalhadores da indústria ancorou-se na Poética do Oprimido 

de Augusto Boal e enfatizou aspectos estéticos, políticos e sociais. A coordenadora e 

Professora Dra Antônia Pereira ressalta, sobre o projeto: 

 

Sua finalidade prática consiste na elaboração de espetáculos de teatro-

fórum, técnica emblemática do Teatro do Oprimido, ancorando-se, num 

primeiro tempo, em vivências dos trabalhadores da indústria - histórias de 

opressão vividas pelos integrantes do EMBASART; num segundo tempo, na 

montagem do texto de Augusto Boal "Revolução na América do Sul", e num 

terceiro momento finalmente, em “A Máquina Escavadora”, do dramaturgo 

francês, Armand Gatti. (PEREIRA, 2012 p.35). 

 

O Grupo vivenciou um processo artístico-pedagógico que teve duração de dezoito 

meses, e repercussão, tanto dentro, quanto fora da empresa. Fato este percebido 

quantitativamente, através do aumento do número de integrantes, e também qualitativamente, 

a partir do envolvimento, comprometimento e assiduidade dos integrantes, além dos relatos 

sobre o processo. Após os primeiros resultados do projeto, em relação à recepção do 

espetáculo Cresça e Apareça, sobre o qual falarei um pouco mais adiante, o grupo passou a 

ser enxergado com outros olhos dentro da Embasa, passando de um grupo disperso que pouco 

tinha autonomia na produção dos seus fazeres artísticos, para um grupo mais integrado e 

respeitado.  

 

 Os espetáculos de Teatro-Fórum, chamados de intervenções no projeto, foram 

produzidos sobre bases sólidas alicerçadas principalmente pelo sistema de jogos e exercícios 

da Poética do Oprimido, no entanto, vale salientar que a escolha pela metodologia do Teatro 

do Oprimido está relacionada ao compromisso histórico e político de libertação social, pois a 

cena é considerada por Boal como ensaio para a vida social, como processo permanente de 

libertação. Os jogos teatrais do arsenal sistematizado por Boal agiram como dispositivos de 
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 Antonia Pereira é atriz e dramaturga, graduada em Licenciatura em Artes Cênicas pela Universidade Federal 
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secretária eleita para o biênio 2000/2002 da Associação Brasileira de Pesquisa e Pós Graduação em Artes 

Cênicas. Atualmente é professora Associada II da Universidade Federal da Bahia, integra os Grupos de Pesquisa 

DRAMATIS e GIPE-CIT e Coordena a Área de Artes/Música na CAPES. 
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desmecanização do corpo, da mente e da sensibilidade, imprescindíveis para a libertação do 

sujeito. Sobre a experiência com o grupo a professora Dra Cilene Canda, a qual integrou a 

equipe de formadores no projeto, afirma: 

 

A experiência deu ao Grupo EMBASART o conhecimento preliminar 

sobre a tecnologia teatral e, sobretudo, desencadeou o processo de 

transformação de trabalhadores passivos em sujeitos atuantes, criativos e 

reflexivos que utilizam a linguagem teatral para promover beleza, diversão e 

reflexão crítica. (CANDA, 2012 p.76). 

 

Até ser aprovado, o projeto passou pelo crivo do Núcleo de Arte-Narte, Programa de 

Qualidade de Vida do Trabalhador que, em parceria com o SESI – Serviço Social da 

Indústria, constatou a importância da proposta pelas características interdisciplinares que 

abrangeram temas como saúde do trabalhador, qualidade de vida e segurança.  

 

Após firmado o acordo entre SESI e a EMBASA, com financiamento do 

SESI/SENAI/CNI/CNPq, o NARTE e a Diretoria Administrativa da EMBASA, em parceria 

com o Departamento de Recursos Humanos (ADH) e a Universidade Corporativa da 

EMBASA (UCE), ficaram responsáveis pela coordenação das atividades do grupo. 

 

Como suporte às atividades artísticas desenvolvidas pela equipe do projeto, foi montado 

um núcleo composto por profissionais que atuavam nas áreas de psicologia, coordenado pela 

psicóloga e Professora da UFBA Denise Lemos 
25

 a médica e socióloga do trabalho, Tânia 

Franco
26

, que também compunha o quadro de profissionais, com atuação em módulos desde a 

implementação do projeto. 
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 Denise Lemos é graduada em Psicologia, com Mestrado e Doutorado em Ciências Sociais pela Universidade 

Federal da Bahia. É Professora do Instituto de Artes, Humanidades e Ciências, da Universidade Federal da 
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 Tânia Franco é graduada em Ciências Econômicas pela Universidade Federal da Bahia (1978); em Medicina 
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40 

 

A equipe central contava com a professora Dra. Antônia Pereira na coordenação 

artística do projeto. A professora Dra Cilene Canda
27

, a Doutoranda Ana Flávia Hamad
28

, eu, 

Taína Assis, e a bolsista de Apoio Tecnológico Cibele Marina
29

, atuavam como instrutoras 

responsáveis pela preparação vocal, corporal e direção dos espetáculos de Teatro-Fórum. 

 

1.3.2 O casamento entre o EMBASART e o Teatro do Oprimido – novas 

perspectivas para o Grupo de Teatro 

 

Aos 04 dias do mês de abril de 2010, se consolidou o casamento entre Teatro do 

Oprimido e o grupo EMBASART. Muitos desconfiavam desta união, talvez apoiados nas 

desconfianças de Augusto Boal quando afirmou que a liberdade de expressão que o Teatro do 

Oprimido exige jamais poderia ser alcançada dentro de uma empresa. (BOAL, 200, p.28) 

 

Porém, o projeto de Teatro-Fórum dentro da Embasa ousou, inovou e possibilitou a 

realização de uma experiência única e importante para o EMBASART. Percebeu-se que o 

Teatro do Oprimido foi para o grupo um detonador de questionamentos, reflexões e 

possibilidades que, ao longo de dezoito meses, foram reveladas, potencializadas e discutidas 

durante o processo, conforme relata uma das integrantes do grupo. 

 

O Teatro-Fórum é diferente, foi diferente pra mim, que estava 

acostumada com texto, aquele negócio duro, projetado e tal, mas... foi uma 

situação muito diferente e gratificante, porque muitas coisas que nós 

passamos na nossa empresa aconteceu ali no palco...(PARTICIPANTE C 

integrante do grupo EMBASART 2011). 
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  Cilene Canda é professora do Centro de Formação de Professores da Universidade Federal do Recôncavo da 
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A atividade teatral no âmbito da Empresa Baiana de Águas e Saneamento foi ganhando 

um valor artístico e pedagógico, significativamente relevante em relação ao método utilizado 

anteriormente pelo Grupo EMBASART. Enquanto o formato anterior de fazer teatro se 

detinha prioritariamente na construção de esquetes que atendessem aos interesses de 

divulgação e outras demandas emergenciais e propagandísticas da empresa, a experiência com 

o Teatro-Fórum priorizou os aspectos tanto humanísticos de cada sujeito envolvido no 

projeto, quanto a concepção estética, fruição teatral e desenvolvimento do processo. Um 

casamento que gerou três montagens de Teatro- Fórum, as quais obedeciam ao rigor estético e 

dramatúrgico exigido nos princípios deste projeto teatral. 

 

Mesmo que o fazer teatral ainda não tenha alcançado a importância tão almejada no 

contexto da empresa, houve uma conquista de espaço e respeito do grupo diante dos 

funcionários e gestores. Este fato merece ser ampliado e enfatizado enquanto uma vitória 

conseguida a partir de união, comunhão, dedicação, abdicação, negociação e participação, 

verbos de ação que fazem parte do processo teatral. 

 

Embora sem respostas prévias para o sentimento que se misturava e se confundia com 

vontade, curiosidade e necessidade, desse amor, dessa união nasceram Cresça e Apareça, 

Revolução na América do Sul e Máquina Escavadora. Três espetáculos, três experiências 

de vida que se, “no nível da representação teatral, podemos qualificar como experiências 

efêmeras – representações de uma noite, no plano existencial deixaram marcas – rastros de 

transformações”. (PEREIRA, 2012) 

 

1.3.3 As Intervenções do EMBASART – os espetáculos de Teatro- Fórum 

 

Compreendemos que as intervenções em uma cena de Teatro-Fórum são frutos de um 

processo de recepção da obra teatral pelo espect-ator, envolvendo questões como a formação, 

as experiências anteriores em determinado contexto social e a produção ideológica perante o 

mundo. O espect-ator faz a leitura ativa da cena e atua como ator, mostrando seu ponto de 

vista, sua leitura de mundo em relação à obra teatral. 

 

As intervenções cênicas, ou seja, as três montagens de espetáculos de Teatro-Fórum 

produzidas durante o projeto, seguiram a mesma lógica de intervenção do espect-ator na cena.  
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Os resultados do processo artístico foram chamados no projeto de intervenção, pois, 

intervieram na realidade de cada sujeito envolvido, tanto no aspecto profissional quanto 

pessoal, afetando diretamente o universo empresarial onde o grupo estava inserido. Além 

disso, afetaram os seus familiares e a sociedade em geral representados por cada sujeito que 

participou das sessões de fórum.  

 

No entanto entendemos, a partir do projeto, que o sujeito só consegue atuar enquanto 

transformador da realidade, quando se torna livre, e para tal libertação acontecer, é necessário 

que este sujeito entenda que a realidade não lhe é externa, mas construtora de sua forma de 

ser, compreender e intervir no mundo. (BOAL, 2005) 

 

Os espetáculos de Teatro-Fórum produzidos durante o projeto foram Cresça e Apareça, 

Revolução na América do Sul e Máquina Escavadora, cada um deles abordou as seguintes 

temáticas que descreveremos a seguir, mas que retomaremos no terceiro capítulo para abordar 

os aspectos da preparação corporal dos trabalhadores.  

 

Cresça e Apareça: primeiro espetáculo realizado pelo Grupo, construído a partir de 

improvisações, cujo texto dramático foi escrito coletivamente. O espetáculo tratava da 

opressão sofrida pela personagem Ana Maria, funcionária da empresa que levava o nome 

fictício de Lado B Designer. Ana Maria trabalhava há mais de 20 anos na mesma empresa e 

era representante sindical, vivia no espetáculo o conflito de ter que aceitar uma Avaliação 

Funcional
30

 da qual discordava.  

 

No desenrolar da história, as opressões vão tomando forma e sendo evidenciadas através 

da personagem da Doutora Leonor que, com sutileza, impõe sua natureza autoritária e 

opressora. Dra. Leonor se utiliza do seu cargo de gerente geral da empresa para retaliar Ana 

Maria, intimidando-a no questionamento do resultado de sua Avaliação Funcional: ou Ana 

Maria aceita e se conforma com sua avaliação, ou será transferida para um setor de xerox, o 

que implica em rebaixamento do seu status dentro da empresa. É neste momento preciso de 

crise que o curinga assume a cena, convidando o espect-ator a intervir, propondo alternativas 

possíveis de resolução para o problema de Ana Maria. A partir desse momento, inicia-se a 

sessão Teatro-fórum. 
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 Exame e qualificação da progressão de cargos e carreira dentro da empresa. 
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Revolução na América do Sul: nesta segunda intervenção do EMBASART, foi feita a 

adaptação do texto dramático escrito por Boal na década de 1960, à técnica do Teatro- Fórum. 

A história gira em torno do personagem José da Silva, um operário representante da classe 

trabalhadora, que se vê rodeado por opressões geradas por um sistema capitalista e desigual. 

José da Silva é um homem humilde com uma esposa e onze filhos e que vive em dificuldades, 

inclusive para conseguir alimento.   

 

Quando José da Silva acredita na possibilidade de melhorar sua qualidade de vida 

através do aumento do salário mínimo percebe que, simultaneamente ao aumento do salário, 

todos os produtos e serviços também sobem de preço. Isso faz com que sua vida continue 

ainda mais tortuosa.  Não conseguindo mais sustentar tal situação por causa da pressão de sua 

esposa e de todas as cobranças à sua volta, José da Silva resolve pedir um aumento ao seu 

patrão, mas isso de nada adiantará. Então, é encorajado pelo seu melhor amigo, Zequinha, a 

fazer revolução, unindo forças com todos aqueles que passam por situação de desigualdade e 

exigindo aos órgãos competentes direitos iguais para todos.  

 

Após abraçar o movimento a favor da revolução, José da Silva sofre na pele as 

consequências de seus atos, recebendo do seu patrão um ultimato: ou deixa de lado a idéia de 

fazer revolução, ou é demitido do emprego. Nesse momento, o curinga lança para o público a 

pergunta e dá início ao fórum. 

 

Máquina Escavadora: esta terceira montagem foi inspirada livremente no texto escrito 

pelo dramaturgo Armand Gatti que conta a história de Totuy e Marianne. Ele, um 

guerrilheiro, e ela, uma profissional de meteorologia, que tiveram, no passado, um 

relacionamento afetivo. No presente, Totuy se encontra em Cuba, à frente da colônia de 

invasão Che Guevara, e Marianne vive na França, exercendo sua profissão. Ambos se 

perguntam se é ou não possível prosseguirem nesta relação, já que se encontram distantes e 

com projetos de vida bem diferentes. Esta discussão do casal tem uma dimensão poética, 

considerando que os dois se encontram em locais distantes e distintos e que misturam, às suas 

considerações, diálogos do passado e do presente. (PEREIRA, 2012) 
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O espetáculo, que basicamente se inspirou nesta história, orientou o debate para 

questões acerca de preconceitos de ordem social, racial, gênero, sexual e de acessibilidade. 

  

A montagem feita pelo grupo EMBASART debateu as questões de opressão em que são 

abordadas basicamente três situações de conflito em um único enredo, com temáticas 

diferentes, quais sejam: discriminação de gênero e assédio sexual no trabalho, racismo e 

acessibilidade. O espetáculo é todo permeado por pequenas cenas interligadas por momentos 

de reflexão e provocação ao público. A partir da inspiração da personagem original de 

Armand Gatti, são construídas três histórias com abordagens que tratam sobre homofobia e 

assédio sexual, discriminação racial e acessibilidade, cujas personagens protagonistas de cada 

cena são representadas por Totuy, nome dado às personagens protagonistas das três tramas. 

 

A primeira abordagem trata da história de Totuy, uma mulher lésbica bastante atraente, 

que encontra uma colega de trabalho. Ela lhe conta como foi o seu dia. Diz estar muito 

angustiada com o que aconteceu, pois o seu chefe mais uma vez lhe assediou sexualmente e 

moralmente com insinuações e propostas desrespeitosas. Totuy já pretendia pedir para mudar 

de setor por conta dessas questões, além disso, também vivia bastante angustiada, pois não 

conseguia assumir a sua homossexualidade perante a empresa. A cena deixa a questão em 

aberto, sobre o posicionamento de Totuy em relação ao assédio do chefe, para ser discutida 

durante o fórum.  

 

A segunda abordagem diz respeito à história de Totuy, uma excelente funcionária de 

uma empresa de grande porte que elabora um importante projeto para ser apresentado, com 

objetivo de dar visibilidade e maiores lucros para a empresa. Por ser uma mulher negra e 

gorda, seu chefe a impede de ir apresentar o projeto criado por ela e convoca uma mulher 

loira, segundo ele, com aparência mais apropriada para apresentar o projeto e oficialmente 

representar a empresa. A situação de Totuy é levada a fórum para ser debatida cenicamente.  

 

Para tratar da terceira temática do espetáculo, a deficiência física e visual, foi construído 

um ônibus a partir da dinâmica do coro e do corifeu
31

, com o fim de ambientar a situação de 
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 O corifeu era um personagem do Teatro Antigo da Grécia que coordenava encenações ora dramáticas, ora 
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corifeu e o coro são os elementos básicos do Teatro Clássico, formam o ponto de partida da encenação. No 
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Totuy, uma mulher portadora de deficiência física, desrespeitada e maltratada pelos 

passageiros do ônibus pelo fato de não poder caminhar e precisar de uma cadeira de rodas. A 

falta de acessibilidade é o fator que gera, na situação abordada, momentos de tensão e conflito 

sobre a condição de Totuy. Em paralelo à questão da deficiência física, a cena também aborda 

a deficiência visual, levando a fórum questões tanto sobre acessibilidade, quanto referentes a 

pessoas com deficiência em geral. 

 

O espetáculo reúne poesia, reflexão crítica, muita dança e uma bela trilha sonora. Além 

de tratar de temáticas atuais pouco discutidas sob uma perspectiva política e artística, 

chegando ao fim com as três questões lançadas aos espectadores para serem discutidas 

durante a sessão de Teatro-Fórum. 

 

Nesse contexto, o projeto de Teatro-Fórum dentro da empresa possibilitou a realização 

de uma experiência única e importante para o EMBASART. O Teatro do Oprimido foi para o 

grupo um detonador de questionamentos, reflexões e possibilidades que, ao longo de dezoito 

meses, foram reveladas, potencializadas e discutidas durante o processo. 

 

O teatro dentro da Embasa foi ganhando um valor artístico e pedagógico significativo e 

relevante em relação ao método utilizado anteriormente com o grupo. Enquanto o formato 

anterior de fazer teatro se detinha prioritariamente à construção de esquetes que atendessem 

aos interesses de divulgação e outras demandas emergenciais da empresa, a experiência com o 

Teatro-Fórum priorizou os aspectos tanto humanísticos de cada sujeito envolvido no projeto, 

quanto à concepção, estética, fruição teatral e desenvolvimento do processo. Um encontro que 

gerou três montagens de Teatro-Fórum que, como já afirmado anteriormente, obedeciam ao 

rigor estético e dramatúrgico exigido no ofício teatral. 

 

Mesmo que o fazer teatral ainda não tenha alcançado a importância pleiteada dentro da 

empresa, houve uma conquista de espaço e respeito diante dos funcionários e gestores, 

possibilitando ao grupo vislumbrar novas perspectivas, tanto no fazer teatral dentro da 

empresa, quanto na forma de lidar com as próprias opressões. Este fato é algo que merece ser 

                                                                                                                                                         
espetáculo “Máquina Escavadora” o coro e o corifeu foram representados a partir da ressignificação trazida na 

montagem, ao longo da qual os personagens faziam alusão ao coro e ao corifeu. Não eram interpretados apenas 

por um único ator. A montagem permitiu que essas duas figuras importantes do teatro grego estivessem 

presentes e por vezes se revezando ao longo da trama. 
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ampliado e enfatizado enquanto uma vitória conseguida a partir de união, superação e 

dedicação. 

 

 

CAPÍTULO II – O FAZER TEATRAL: UM ATO POLÍTICO 

CORPORIFICADO PELO EMBASART 

 

O corpo, quando se acostuma a executar determinados comandos, já o faz de forma 

intrínseca e natural, devido à capacidade em adaptar-se aos diversos ambientes e contextos. É 

comum vermos trabalhadores que exercem há muito tempo a mesma função potencializarem, 

a partir da repetição, determinados movimentos corporais. Sendo assim, limitam a prática de 

alguns e o desenvolvimento de outros, como é o caso de alguns trabalhadores da indústria, por 

exemplo, que estão condicionados a uma determinada função repetitiva praticada há longo 

tempo.  

 

 No grupo EMBASART, algumas limitações corporais eram tão visíveis que refletiam 

diretamente no planejamento e nas propostas de exercícios e atividades durante o processo de 

preparação corporal. Os participantes do grupo apresentavam resistência na execução de 

algumas atividades por causa da sua condição física, como é o caso da PARTICIPANTE D, 

que colocava sua dificuldade física e, ao mesmo tempo, sua persistência em participar das 

atividades com o grupo: 

 

[...] aqui eu faço uma coisa que não tenho o hábito de fazer, correr. 

“Aleijada” com artrose... mas aqui no EMBASART eu consegui fazer muita 

coisa que eu não tenho o hábito de fazer, que eu só posso fazer na 

hidroginástica [...] (PARTICIPANTE D, integrante do Embasart 2011). 

 

Assim como outros participantes, a PARTICIPANTE D expõe um pouco suas 

dificuldades, ao mesmo tempo em que se orgulha de ter conseguido participar e colaborar de 

forma efetiva com o trabalho. As dificuldades encontradas pelo grupo durante o processo 

foram sendo superadas, à medida que as respostas para as ansiedades e o entendimento sobre 

a importância do trabalho foram sendo alcançadas. Os princípios e as bases que norteiam o 

teatro e também as relações humanas foram ganhando mais espaço na vida dos trabalhadores, 

a exemplo do exercício da escuta, da observação, da generosidade, da atenção e da disciplina. 
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Tudo isso para alcançar não somente um bom desempenho cênico, mas também qualidade de 

vida no trabalho, com base em boas relações interpessoais. 

 

É certo que o teatro não foi a solução para todos os problemas da vida dos trabalhadores 

envolvidos no processo, mas decerto, a partir do Teatro do Oprimido, os participantes lutaram 

e desejaram politicamente melhoras e transformações em suas vidas. Este já é um fato 

louvável diante do que Boal concebe como exercícios de desmecanização do corpo, cujo fim é 

de combater “as atrofias e hipertrofias causadas por uma rotina de vida com atitudes passiva e 

de conformismo”. (BOAL 2005) 

 

O ato político não está somente em desejar a mudança, mas sim em buscá-la; nesse 

sentido, a ação transformadora está exatamente no projeto que propôs um fazer teatral com 

base na realidade de vida coletiva e individual e no trabalhador que conseguiu transcender do 

teatro para a realidade, situando o corpo como objeto de intervenção da própria realidade. O 

corpo é colocado não em comparação ao objeto físico, mas sim à obra de arte. (MERLEAU-

PONTY, 1994, p.208) 

 

O corpo, na obra do filósofo Merleau-Ponty
32

, é compreendido como obra de arte e sua 

linguagem é poética. O filósofo define o olhar expressivo sobre o corpo, configurando uma 

linguagem sensível que é expressa nos movimentos. Durante o processo de preparação para os 

espetáculos, o grupo EMBASART foi fornecendo pistas de uma consciência e expressividade 

corporais, importantes para o desenvolvimento do trabalho coletivo, observada e percebida a 

partir dos movimentos. Para a observância dessa corporeidade, utilizarei a concepção de 

percepção do autor Merleau-Ponty, o qual a coloca como acontecimento da motricidade. A 

percepção é compreendida, nessa perspectiva filosófica, como um novo arranjo para o 

conhecimento – o estético –, desenhando, com traços significativos, sentidos para uma 

compreensão densa da corporeidade. (MERLEAU-PONTY, 1994) 

 

Nesse sentido, Merleau-Ponty compreende o corpo vivido, a experiência, a percepção, a 

motricidade como bases para o entendimento sobre corporeidade, inscrito em sua obra a partir 

do corpo em movimento.  

                                                 
32

 Maurice Merleau-Ponty foi filósofo francês. Estudou na École normale supérieure de Paris e graduou-se em 

filosofia em 1931. Em 1945, foi nomeado professor de filosofia da Universidade de Lyon, e logo em 1949, foi 

chamado para lecionar na Universidade de Paris I (Panthéon-Sorbonne). 
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Assim, entender que o corpo abriga as experiências e os aprendizados da vida é poder 

estabelecer uma relação entre os hábitos adquiridos e a qualidade de vida do sujeito, 

principalmente no aspecto trabalhista, no qual, em geral, o cidadão tem uma jornada extensa 

de trabalho, como bem explicou a professora e socióloga do trabalho Tânia Franco, durante 

uma palestra feita para o grupo EMBASART: “[...] as pessoas não vivem em função da sua 

própria existência e sim de um mercado, diferente dos artesãos que “trabalhavam pra viver e 

não viviam para trabalhar”. (Tânia Franco, 2011) 

 

Tânia Franco, na oportunidade, situava os fatos históricos e consequências reais da 

relação entre trabalho e saúde. Ratificando importantes pontos sobre a conscientização dos 

benefícios e dos males da rotina no trabalho, Tânia Franco discorre sobre as consequências 

dos maus hábitos do trabalhador industriário para a saúde do corpo e a necessidade de 

preservação da qualidade de vida no trabalho.  

 

Foi desta forma que, além de conscientizar o trabalhador de fatos desconhecidos, Tânia 

foi apresentando questões que dizem respeito à qualidade de vida do sujeito e que não estão 

relacionadas somente aos hábitos e costumes de um determinado período e civilização, mas 

principalmente às crenças e à filosofia de vida do trabalhador.   

 

Informações sobre o feudalismo, período em que as pessoas viviam de acordo com o 

ciclo da natureza. Segundo a socióloga, o artesão executava suas atividades manufatureiras 

dentro dos horários que obedeciam às leis naturais. Os dias eram dedicados à jornada de 

trabalho e as noites eram reservadas ao descanso do trabalhador. Além disso, ele desenvolvia 

atividades de produção em que suas funções motoras, físicas e cognitivas estavam sempre 

ativadas. Eram as sociedade pré-industriais, nas quais o trabalhador não se ocupava 

unicamente com funções específicas que tinham como premissa a simples repetição e 

execução de determinadas ações; ele era o responsável pela criação e confecção integral de 

um determinado produto manufaturado.(FRANCO, 2011) 

 

Tânia elucidou questões relacionadas à qualidade de vida no trabalho. As experiências 

estéticas, somadas às orientações e palestras de profissionais, tiveram como impacto na vida 

dos trabalhadores a assimilação de noções que provocaram mudanças de hábitos e posturas, se 
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relacionaram com ganhos na auto-estima e sensibilização, além da tomada de atitudes e 

emancipação social. 

 

A socióloga foi exemplificando situações que comprovam a condição atual do 

trabalhador como resultante de uma série de problemas seculares que foram acontecendo e se 

acumulando em todo o mundo. 

 

Demarcados por períodos históricos, os problemas foram sendo contextualizados pela 

professora Tânia Franco, que abordou temas desde o feudalismo, passando pela revolução 

industrial, até os dias atuais, na perspectiva de situar as transformações e os impactos que a 

relação trabalho e saúde produz na vida do trabalhador. 

 

A importância da participação da professora Tânia Franco no projeto está em fazer o 

grupo compreender as causas históricas que contribuíram para a realidade em que todos estão 

inseridos. Desta forma, fortaleceu o desejo de autoafirmação dos trabalhadores, possibilitando 

aos mesmos se reconhecerem e, em alguns casos, se transformarem. Suas experiências 

revelam posicionamentos, escolhas e influenciam diretamente na relação com o outro e no 

estar dentro do ambiente de trabalho.  

 

 As experiências e os aprendizados que o corpo abriga são chamados pelo filósofo 

Marcel Mauss (1934) de habitus
33

, uma apropriação do conceito elaborado por Pierre 

Bourdier, em contextos sociológicos e antropológicos, que combate a idéia de que o corpo 

executa os movimentos de forma natural. Para MAUSS (1934), tudo é técnica corporal, cuja 

cultura e educação são aspectos diretamente relacionados a essa corporeidade. Segundo o 

autor, a técnica é: 

 

(...) um ato tradicional eficaz (e vejam que nisto não difere do ato 

mágico, religioso, simbólico). É preciso que seja tradicional e eficaz. Não há 

técnica e tampouco transmissão se não há tradição. E nisso que o homem se 

distingue, sobretudo dos animais: pela transmissão de suas técnicas e muito 

provavelmente por sua transmissão oral. (MAUSS, 1934 pg. 217). 

 

O termo técnica, em alguns contextos, é entendido como algo relacionado à máquina, 

repetição e execução automática; para o autor, não existe técnica sem tradição, sem a 

                                                 
33

 Diferente de hábitos, o termo habitus utilizado por Marcel Mauss refere-se às técnicas corporais, como gestos 

e movimentos particulares e pessoais do sujeito, produzidos de acordo com a cultura local. 
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imitação, que acontece em instâncias diferentes. Segundo Mauss, antes das técnicas com 

instrumentos, há as técnicas corporais e estas existem, em primeiro lugar, pela necessidade de 

ordenar, organizar e classificar os fenômenos físicos, mecânicos. Essas técnicas corporais são 

precedidas por um sistema comum a todos que, segundo Mauss (1934), é a noção identificada 

como vida simbólica do espírito. 

 

Estas são as atividades da consciência, que são, antes de tudo, um sistema de montagens 

simbólicas que geram comandos e resultam em atos físicos, mecânicos, químicos como, por 

exemplo, beber água. Esses atos não são executados simplesmente pela vontade do indivíduo, 

mas sim sofrem influências de toda sua educação e da sociedade em que está inserido. 

 

Durante o projeto com o grupo EMBASART, aplicamos uma série de atividades, jogos, 

exercícios, convencionalmente chamados de técnicas, por serem um conjunto de práticas já 

experimentadas para fins profissionais, como a geração de produtos artísticos. No entanto, 

salientamos que o cerne da discussão neste trabalho não diz respeito ao significado ou às 

várias possibilidades de compreensão sobre a etimologia da palavra técnica. Neste ponto 

preciso, será importante compreender o que significou no projeto o sentido da palavra técnica, 

aplicado ao grupo para o desenvolvimento do trabalho prático. 

  

Nas próximas linhas, citaremos alguns autores que desenvolveram pesquisas na área da 

arte e apontaram uma técnica como subsídio para o seu trabalho, reconhecendo o corpo como 

parte fundante da prática. Entendemos que a abordagem seguinte fará sentido a partir da 

relação feita entre a experiência do grupo EMBASART e as teorias destacadas. Nessa 

perspectiva, afirmamos que o trabalho realizado com o grupo amplia as possibilidades de 

sistematização e execução da fazer teatral no universo das empresas e indústrias. 

 

2.1 O EMBASART tomando CORPO e o TEATRO ganhando espaço 

  

 

Se o corpo é fonte privilegiada de investigação de novas teatralidades, 

deve-se considerar que as bases técnicas e criativas sobre as quais esse corpo 

se constrói têm forte implicação sobre o projeto estético ao qual está 

vinculado (Silvia Geraldi) 
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Silvia Geraldi é bailarina, criadora e pesquisadora da dança. É docente do Curso de 

Graduação em Dança do Instituto de Artes da Unicamp e pós-Doutoranda em Artes pelo 

Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas Teatrais/LUME/Unicamp, Campinas, SP. Professora e 

Instrutora do Método Feldenkrais de Educação Somática, sua afirmação acima nos convoca a 

pensar sobre o quanto uma intervenção artística contribui para a vida de um cidadão 

trabalhador.   

 

A partir de uma perspectiva da dança contemporânea, Silvia faz uma abordagem do 

termo “técnica” enquanto possibilidade de vincular o interior e o exterior do corpo. Este 

pensamento se assemelha ao do filósofo Mauss (1934), quando ele afirma que o movimento é 

técnica, pois está associado à educação e à cultura. Para Silvia, o dançarino, ao se 

movimentar, é capaz de perceber-se como um “conjunto em relação”, atuando no tempo e no 

espaço de forma harmoniosa e coesa. Ao mover-se, está sentindo, julgando, pensando, 

apreciando, afetando-se e relacionando-se. 

 

Bem como os trabalhadores da Embasa, que mesmo inseridos em outro contexto, 

experienciando um processo artístico com o Teatro do Oprimido, se permitiram extrapolar 

barreiras que ultrapassam o campo das artes. A experiência dos trabalhadores relacionou-se 

com os posicionamentos políticos perante a empresa que a partir de uma experiência estética, 

foram capazes de se afetar e de se transformar.  

 

Atuante no campo da dança, a professora Silvia busca compreender a relação entre o 

interior e o exterior do corpo.  Desde que os precursores dos movimentos expressionistas e da 

dança começaram a se interessar e questionar a correspondência entre o movimento e a 

expressão corporal, tornando latente a idéia de que todo movimento nasce de uma motivação 

interna, uma gama de artistas criou princípios e técnicas de preparação corporal, ancorada 

nesta ideologia, a qual será aprofundada mais adiante.  

 

Segundo Augusto Boal (2009), os movimentos são reflexos do que sentimos e ouvimos, 

embora a organização metodológica estruturada em seu arsenal de jogos e exercícios pareça 

dualista em relação aos princípios somáticos, abordados neste contexto a fim de ressaltar o 

caráter terapêutico do movimento; logo se percebe que são claros os objetivos, quando o autor 

propõe desmecanizar as partes para sensibilizar o todo.  
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Durante o trabalho de consciência e preparação corporal com o grupo EMBASART, os 

estímulos para alcançar determinados objetivos cênicos eram dados a partir de uma motivação 

sensível e sensorial. Um exemplo foi o da personagem Zequinha do espetáculo Revolução na 

América do Sul, que era um operário interpretado por uma mulher (PARTICIPANTE E). Para 

conseguir imprimir em seu corpo os movimentos e gestos de um homem, ela precisou fazer 

um trabalho de percepção e reconhecimento dos seus gestos e hábitos, para que, após a 

liberação e entendimento sobre essa persona, fosse possível interpretar justamente o contrário 

do que ela é.  

 

Para tanto, utilizamos jogos contidos no arsenal da poética de Boal, que tivessem 

relação com o espelho e a imitação. Todos praticados no coletivo, a fim de realçar os mais 

sutis movimentos que caracterizavam a PARTICIPANTE E. Não somente para esta 

personagem, mas também para todos os outros, realizamos um trabalho de propriocepção 

consciente obtida através de estímulos sensoriais. Isto possibilitou a percepção do corpo e 

produziu resposta aos estímulos dados, mesmo anulando um dos sentidos, como no caso dos 

jogos que trabalham anulando a visão no arsenal
34

 . 

 

O trabalho desenvolvido com o EMBASART possibilitou um amadurecimento do 

grupo em relação ao fazer teatral. O entendimento sobre teatro ultrapassou as técnicas de 

interpretação e improvisação, ampliou os conhecimentos sobre os elementos e os recursos 

cênicos. A partir do projeto que possibilitou a experiência estética e sensível, o grupo de 

teatro “tomou corpo” dentro da empresa. A expressão “tomou corpo”, utilizada aqui, ressalta 

a conotação profissional que as produções artísticas passaram a ter, além da valorização e do 

reconhecimento que os participantes conquistaram dentro e fora da empresa pelo trabalho 

desenvolvido.   

 

O EMBASART adquiriu um repertório de possibilidades para criação e produção cênica 

que conferiu ao grupo visibilidade e respeitabilidade dentro da empresa, a partir do 

entendimento de que fazer teatro e ser ator se relacionam com a experiência estética, sensível 

                                                 
34

 Nos jogos sistematizados por Boal, a segunda categoria, Escutar tudo que se ouve, diz respeito aos exercícios 

e jogos que trabalham com o ritmo, a intensidade de sons, melodias, variedades de timbres e tons de voz dos 

participantes. Busca-se anular alguns sentidos para valorizar a audição através dos jogos, a exemplo da série do 

cego, a qual pressupõe a anulação da visão para aguçar a audição, com os jogos: O ponto, o abraço e o aperto de 

mão (p.155); O Vampiro de Estrasburgo (p. 161); Cego com Bomba (p.166), entre outros. 
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e criativa, ancorada na disciplina para a criação e preparação da personagem, da cena e dos 

princípios e rigores para construção da arquitetura teatral. 

 

O teatro dentro da empresa progrediu do status de apenas entretenimento informativo 

para uma ação política e humanizadora, realizada a partir dos interesses coletivos e sociais. 

Ganhar espaço dentro da empresa está relacionado também ao aspecto físico, pois o grupo 

sempre possui um local para desenvolver seus trabalhos, entretanto, com o projeto de Teatro-

Fórum e Pedagogia da Intervenção na Indústria, o grupo passou a reforçar a necessidade 

de ter uma sede fixa para os ensaios, fato que chegou a ser levado em consideração, chegando 

até a conjecturas sobre a aquisição de um espaço cultural para o EMBASART
35

.  

 

O teatro realizado pelo grupo EMBASART a partir do Projeto de Teatro-Fórum e 

Pedagogia da Intervenção na Indústria ganhou uma conotação mais próxima da que 

acreditamos: o fazer artístico que provoca, questiona e faz refletir, acionando o desejo de 

mudança. Decerto, o teatro dentro da empresa ainda alcançará um lugar de respeito pleno para 

que sua força de transformação e reflexão seja reconhecida por todos. 

 

Ressaltamos que a realidade da prática do teatro em empresas, com a qual nos 

deparamos, circunscrevia-se a um universo de atores e produtores de teatro que se deixam 

contaminar por interesses institucionais, limitando-se a produções cênicas propagandistas que 

reforçam e reafirmam esses interesses.  Estas são posturas que não se aproximam do teatro 

político defendido por Augusto Boal, cuja poética estudada e aplicada modificou a visão de 

teatro na empresa, no universo preciso e singular do grupo EMBASART.  

 

A concepção de teatro na empresa aqui expressa, não visa à generalização, pois 

reconhecemos a existência das exceções e destacamos o audacioso projeto que possibilitou a 

realização de intervenções artísticas e ações formativas, tendo como principal pilar as técnicas 

e os princípios do Teatro do Oprimido. É possível que, nesse exato momento, outras 

experiências semelhantes estejam acontecendo, sem que tenhamos conhecimento da causa. 

 

Entendemos que o teatro pode e deve ser praticado em diferentes espaços, seja nas ruas, 

nas escolas, nos edifícios teatrais e empresas, cuja escolha da forma e da ideologia estética 

                                                 
35

 O projeto que prevê uma sede fixa para o grupo EMBASART ainda está tramitando, com planejamento para 

funcionar na unidade da Embasa de Queimadinhos, onde se planeja fazer um Espaço Cultural. 
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envolve uma diversidade de fatores. Compreendemos, entretanto, que toda e qualquer forma 

de expressão artística reacionária e truculenta deve ser combatida e denunciada, de modo que 

a “arte é a expressão da vida” (BOAL, 1996) e precisa ser praticada de forma responsável e 

ética.  

  

Dessa forma, ações políticas como a apresentada nesta dissertação, através do Projeto de 

Teatro-Fórum e Pedagogia da Intervenção na Indústria, promovem a valorização da arte 

em espaços não convencionais, neste caso específico, no universo empresarial, articulando o 

conhecimento, a criatividade, a sensibilidade e a experiência de vida. Estas combinações 

reunidas se destacam pelo caráter transformador, característico do projeto, possível de 

perceber em alguns relatos dos participantes e principalmente revelados nos corpos dos 

trabalhadores.  

 

Os corpos foram marcados pela experiência estética; para tanto, os jogos teatrais foram 

fundamentais nessa preparação e formação artística. A partir dos jogos, foi possível colocar os 

trabalhadores em contato com técnicas de desenvolvimento da expressão corporal, além da 

criação e improvisação cênica. Uma metodologia com princípios práticos e características 

lúdicas que exigem planejamento e organização para desenvolver os objetivos pretendidos e 

fazer da aprendizagem teatral uma experiência encarnada. É o que diz Cilene Canda sobre a 

importância do jogo no processo de aprendizagem teatral: 

 

O jogo não deve ser visto como um tipo de atividade a ser aplicada em 

qualquer circunstância e sem propósitos estéticos, educativos e políticos. Ele é um 

princípio metodológico que auxilia a aprendizagem do fazer teatral, sendo necessário 

à ação de planejamento, ao acompanhamento mediador e à avaliação do processo 

formativo. A ação, meramente espontaneísta, pode restringir as potencialidades do 

jogo, numa dimensão meramente recreativa, diminuindo o vigor pedagógico do teatro. 

Dessa maneira, compreendemos que o jogo pode ser entendido como um mecanismo 

lúdico de ordem social. (CANDA 2011, p.97). 

 

Os jogos utilizados no processo funcionaram como um mecanismo importante para 

alcançar os resultados estéticos, no que se refere ao fazer, apreciar e elaborar, de modo a 

ampliar o campo de aprendizagem em teatro, possibilitando aos participantes adquirir maiores 

habilidades de criação cênica e consciência do fazer teatral. 

 

No primeiro momento do projeto, em que estávamos iniciando o trabalho com o 

EMBASART para então construirmos a primeira intervenção cênica, Cresça e Apareça, 



55 

 

dissecamos a obra “Jogos para atores e não atores”, de Augusto Boal (2003) e aplicamos os 

jogos mais gerais de percepção dos movimentos corporais, do ambiente e do grupo. Como 

exemplos, os jogos:  

 

O batizado mineiro (p. 143): cada participante, em sequência, dá dois passos à frente, 

diz seu nome, diz uma palavra que comece com a primeira letra do seu nome e que 

corresponda a uma característica que possui, fazendo um movimento rítmico que corresponda 

a essa palavra. 

 

Este jogo, além de trabalhar a interação entre os participantes que se conhecem e 

reconhecem a cada característica revelada, possibilita o desenvolvimento rítmico e a 

exploração de movimentos corporais criados a partir de estímulos relacionados ao próprio 

participante. 

 

Quantos “as” existem em um “a”? (p.141): Um participante vai até o centro e 

exprime um sentimento, uma sensação ou uma idéia, usando somente um dos sons da letra 

“a”, com todas as inflexões, gestos e movimentos que for capaz de executar. Todos os outros 

repetirão duas vezes o mesmo som e ação, tentando sentir também o mesmo sentimento, 

sensação ou idéia que produziu o primeiro participante. Em seguida, os outros do grupo vão 

experimentando as possibilidades de expressar o som e o movimento a partir de uma letra do 

alfabeto vogal. Neste exercício, é possível desenvolver as habilidades de interpretação e de 

exploração das nuances verbais, bem como as expressões corporais que irão acentuar as 

intenções na fala.   

 

Música e Dança (p. 145): Os atores devem dançar livremente embalados por ritmos 

diversificados. Não devem repetir passos já estabelecidos, mas deixar que seus corpos se 

embalem. Neste exercício, que também pode ser usado como aquecimento, os participantes 

estarão livres para explorar o ambiente, fazendo um breve reconhecimento do lugar, além de 

experimentar mover todos os músculos do corpo em diferentes ritmos musicais. 

 

Na medida em que fomos introduzindo uma nova metodologia para criação e produção 

do teatro, a partir dos jogos, os trabalh-atores foram percebendo as diferenças e expondo suas 

estranhezas. As ansiedades pelo texto escrito e decorado, por vezes, atravancaram o processo. 
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Porém, entendíamos as dificuldades do grupo, visto que, para os trabalhadores, a nova forma 

de fazer teatro era essencialmente humanizadora. Ou seja, as temáticas das improvisações 

sobrevoavam o universo particular e coletivo, e tinham, como base principal, a consciência 

corporal. Desmecanizar o corpo foi a consigna que moveu o processo de preparação corporal 

da segunda montagem, no sentido de promover verossimilhança nas criações dos personagens 

para o espetáculo Revolução na América do Sul. 

 

Nesta fase, eram selecionados jogos que enfatizavam a expressividade, a preparação 

corporal dos trabalhadores, além dos jogos para desenvolver a capacidade de criação e 

improvisação cênica.  Alguns jogos importantes neste processo foram:  

 

Um, dois, três de Bradford (p.141): Em duplas face a face, os atores de cada dupla 

contam até três, em voz alta, alternadamente: O primeiro ator dirá “um”, o segundo dirá 

“dois”, o primeiro, “três” e assim por diante. Devem tentar contar o mais rápido possível. Em 

seguida, ao invés de dizer “um”, o primeiro ator passará a fazer um som e um gesto rítmicos e 

nenhum dos dois dirá mais a palavra “um”, que se transformará em um movimento rítmico e 

um som inventado. Isso acontecerá com o “dois” e o “três”. O jogo será sempre mais 

interessante quando os sons e movimentos criados forem bem diferentes. 

 

Completar a imagem (p. 186): Dois atores se cumprimentam, apertando as mãos. 

Pede-se ao grupo que digam possíveis significados que a imagem pode ter. Um dos atores da 

dupla sai e o diretor pergunta à plateia sobre significados possíveis que resta agora solitária. O 

diretor convida o ator que desejar entrar na imagem em outra posição, o primeiro continua 

imóvel, dando-lhe outro significado. Depois sai o primeiro e entra um quarto na imagem, 

sempre saindo um e ficando o outro, entrando o seguinte. Depois desta demonstração, todos 

se juntam em pares e começam com uma imagem de aperto de mãos. Um parceiro se retira da 

imagem, deixando o outro com sua mão estendida. Agora, em vez de dizer o que significa esta 

nova imagem, o parceiro que saiu retoma e completa a imagem, mostrando o que vê como um 

possível significado seu. 

 

 

Círculo Rítmico de Toronto (p. 143): Um ator dentro do círculo vai para frente do ator 

a sua direita e inicia um ritmo corporal e vocal, que este último reproduz. Vai para o terceiro, 
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que também o imita, enquanto o segundo continua imitando-o. Vai para o quarto, e assim por 

diante, sempre com o mesmo ritmo, sendo sempre imitado por todos os demais. Só que 

quando ultrapassa o terceiro, o segundo ator abandona a imitação, põe-se de frente para o 

terceiro e inicia o seu próprio ritmo. Isso é sempre que o ator encontrar outro ator livre a sua 

direita põe-se à frente dele e inicia um movimento circular passando na frente de todos que 

vão imitá-lo, até retornar ao seu próprio lugar inicial. 

 

Os trabalhadores foram demonstrando, ao longo do processo, ganhos que fizeram com 

que a terceira montagem fosse um compilado que reunia temas sobre equidade e o texto do 

autor Francês Armand Gatti. Os temas sobre equidade foram inseridos a partir do desejo dos 

participantes. Entendia-se que relacionar algo que estava sendo estudado pelos trabalhadores à 

prática no teatro seria de grande importância para o avanço nas pesquisas. 

 

O texto de Armand Gatti influenciou toda a estrutura cênica e estética do espetáculo e 

inspirou o enredo e a construção das cenas da terceira intervenção, intitulada de A Máquina 

Escavadora, em homenagem ao texto original do autor que leva o mesmo nome. Nesta fase 

do projeto os trabalh-atores já possuíam uma autonomia para criação e improvisação. Por 

esse motivo, o trabalho, em alguns aspectos, teve melhor desenvolvimento, ao passo que, em 

outros, foi preciso retomar alguns princípios de trabalho em grupo e responsabilidade com a 

arte. Tivemos casos de participantes que, depois de alguns meses vivenciando o processo de 

construção, apreciação e experiência estética, conseguiam responder aos estímulos de criação 

com dinamismo e inteligência cênica, respeitando princípios cênicos como consciência do 

espaço e do corpo, ritmo, projeção e entonação vocal, caracterização e expressividade da 

personagem etc, enquanto outros participantes se limitavam a fazer as falas da personagem, 

alegando desempenhar a interpretação com verossimilhança no dia da apresentação.  

 

 Esses casos não somavam a maioria do grupo, mas já apontavam para alguns resultados 

individuais dentro do processo coletivo, a exemplo de como cada participante compreendia a 

importância do processo, da experiência cênica, das construções e criações das personagens, 

das repetições necessárias, das mudanças e dos constantes ajustes, da criação do figurino e do 

cenário, da trilha sonora e do projeto de iluminação, isso tudo no aspecto estrutural voltado 

para o espetáculo.   

 



58 

 

Quanto aos aprendizados de ordem subjetiva, eles estavam impregnados na experiência 

desde o momento em que alguém deixava de chegar no horário e atrasava o ensaio, 

desrespeitando todos que haviam chegado no horário acordado, até o simples fato de alguém 

decidir fazer somente a leitura das falas, comprometendo todo rendimento do coletivo. 

 

Percebíamos que havia um tempo de entendimento e compreensão diferente para cada 

integrante e que a experiência foi afetando cada um em tempos diversos. Uns, mais 

demorados; outros, logo na primeira intervenção, com o espetáculo Cresça e Apareça; alguns, 

depois da finalização do projeto e outros após a retomada de um novo projeto com uma nova 

equipe dentro do grupo. 

 

Nesta última intervenção, A Máquina Escavadora, muitos jogos e exercícios foram 

repetidos, porém com novas perspectivas de abordagens direcionadas para a criação 

específica do espetáculo, a exemplo do jogo, Roda de Ritmo e Movimento
36

 (p.27), onde era 

solicitado que o grupo se organizasse em círculo, e fosse um participante ao centro. Este 

deveria fazer um movimento e um som que fosse característico de uma personagem qualquer, 

e todos na roda, de olhos fechados e virados de costa para quem estava ao centro, deveriam 

imitar o som e o movimento feito pelo participando do centro, sendo que o movimento seria 

realizado a partir do estímulo que o som sugerisse.  

 

Isso possibilitava que os participantes fizessem imagens a partir dos sons. Quem estava 

no centro geralmente fazia algum som que remetesse a um personagem do espetáculo; em 

seguida, todos do grupo realizavam movimentos os quais imaginavam ter relação com o som 

escutado. A partir daí, criavam possibilidades de movimentos, analisando os gestos 

estereotipados e fazendo uma coleta de material para construção corporal. 

 

Nesse sentido, o material para construções dos personagens era produzido e o processo 

de desmecanização do corpo acontecia à medida que as criações corporais se desenvolviam. 

                                                 
36

 Os atores formam um círculo; um deles vai até o centro e executa um movimento qualquer, por mais insólito 

que seja, acompanhado de som, tanto o som como o movimento dentro de um ritmo que ele próprio inventa. 

Todos os atores o seguem, tentando reproduzir exatamente os seus movimentos e sons dentro do ritmo o mais 

sincronicamente possível. Imitando os outros, serão desfeitas as mecanizações e reconstruídas de várias maneiras 

diferentes. 
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Os estímulos imagéticos, sonoros e visuais desfaziam as mecanizações dos trabalhadores para 

reconstruir outras diferentes (BOAL, 2007). 

 

Por mais que seja comum naturalizar a idéia do automatismo corporal, principalmente 

nos contextos em que as funções e atividades em sua maioria são mecanizadas, durante o 

processo de formação com o EMBASART, combatíamos esse entendimento. O corpo não é 

uma máquina que realiza os comandos da mente, ou seja, de acordo com Crhistine Greiner, 

“não temos um corpo, somos um corpo” (2009). 

  

Portanto, não há como separar o corpo da mente, pois estaríamos sustentando um dos 

mais tradicionais dualismos da teoria cartesiana, que é a separação do corpo/mente 

preconizada pelo filósofo René Descartes
37

 (2011), reconhecido na frase clássica “Penso, logo 

existo”, que será aprofundado mais adiante. 

 

Sendo assim, as linhas que seguem apontam uma revisão na literatura que demarca o 

corpo como mecanismo de emancipação no universo das artes, perpassando por momentos 

históricos e autores de diversas áreas do conhecimento como a neurociência, a filosofia e a 

arte. 

 

2.1.1Corpo/mente - alguns pensamentos 

 

Quando Descartes (2011) sistematizou que o corpo e a mente são diferentes, assumem 

funções e têm importâncias diferentes, justificou a necessidade desse pensamento e destacou a 

conotação hierárquica da mente em relação aos processos físicos do corpo.  

 

Para Descartes (2011), o corpo representa apenas a funcionalidade motora, do 

movimento, enquanto a mente exerce função fundamental para o sujeito, pois está na ordem 

do pensamento, da racionalidade. O autor coloca uma distinção entre as relações 

pensamento/movimento e emoção/razão. O filósofo Paul M. Churchland
38

 (2004) ressalta que 

                                                 
37

  René Descartes foi um filósofo, físico e matemático francês que, durante a Idade Moderna, tornou-se 

conhecido por seu nome latino Renatus Cartesius. 
38

 Pesquisador na área da filosofia da mente, autor de vários livros, entre eles "Matéria e Consciência", em que 

apresenta as teorias sobre o problema mente-corpo, identidade, consciência, livre-arbítrio, vontade e desejo, 

entre outros, colocando os argumentos pró e contra de cada teoria. 
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para Descartes (2011), o você real, ou seja, o indivíduo não era o corpo material, mas sim uma 

substância pensante e não espacial, uma unidade individual, a mente, totalmente distinta do 

seu corpo material, porém Descartes (2011) nunca chegou a identificar com precisão essa 

linha divisória que ele tanto defendeu. 

 

No entanto, é sabido que a teoria do dualismo cartesiano de Descartes (2011) já está 

ultrapassada e deu lugar a novos pensamentos e olhares lançados de diversas áreas do 

conhecimento sobre o corpo. A filosofia, a antropologia, as ciências cognitivas, a 

fenomenologia, ontologia, as artes reconhecem o corpo enquanto estrutura humana, sem 

divisões ou separações. Um organismo capaz de abrigar sentimentos, movimentos, 

pensamentos, emoções, razões. Por conseguinte, a anatomia e a fisiologia explicam as 

divisões das partes que só funcionam agregadas ao todo. 

 

A cinesiologia, que estuda o corpo e seus movimentos, foi imprescindível para o 

alcance da consciência corporal e do entendimento de sistemas e processos internos e externos 

do corpo. Esta consciência corporal tem influências orientais a partir de autores que 

sistematizaram o estudo do corpo como um lugar de diálogo de informações internas e 

externas, por onde passam, de forma sutil e contínua, grandes transformações. Yoshi Oida 

(2001) em sua obra O Ator Invisível, aponta princípios e fundamentos essenciais para o 

trabalho do ator, em que as técnicas e saberes orientais são colocados em consonância com o 

teatro ocidental.  

 

Oida (2001) tem como princípio de sua obra o corpo, ou melhor, todo o seu trabalho 

tem grande ênfase no corpo, porém seu entendimento recai em princípios orientais que 

balizam o seu trabalho, a começar pela metáfora da limpeza que, segundo o autor, os 

exercícios e rituais preparam o corpo e a mente para um trabalho disciplinado, conforme 

explica:  

 

A preparação do corpo vai além de torná-lo limpo; temos também de 

cuidar dele. Sobretudo dos nove orifícios. Segundo a tradição japonesa, o 

corpo tem nove orifícios: dois olhos, duas narinas, duas orelhas, uma boca, 

um orifício para passagem de água e um outro para defecação. Todos 

precisam de atenção. (OIDA 2001 pg.27). 

 

Em sua obra, o autor destaca cada orifício do corpo, enfatizando as necessidades 

inclusive energéticas para alcançar a limpeza pretendida para o corpo do ator. Essa 
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consciência corporal abarca as dimensões do corpo e da mente e, mesmo quando o autor 

coloca em seus escritos corpo - mente como se fossem duas instâncias diferentes, isso é 

explicado na própria obra da seguinte forma: 

 

Quando Yoshi usa a palavra mental ele não está se referindo ao cérebro 

ou ao intelecto. Existe uma palavra particular em japonês, kokoro, que pode 

ser traduzida não só como mente, mas também como coração. Provavelmente 

seria melhor pensar, com relação a isso, em termos de nossa parte interna ou 

espírito. (MARSBALL apud OIDA, 2001, p. 71) 

 

No entanto, nos termos da filosofia Taoísta
39

, terra e céu, Yin e Yan, corpo e mente 

coexistem harmonicamente no indivíduo, sendo este o caminho da natureza, o TAO, o 

caminho de ser plenamente humano, o caminho que Oida (2001) escolheu na abordagem do 

seu trabalho. 

 

Na cultura moderna ocidental, a união do corpo e da mente, dos princípios da terra e do 

céu não são harmoniosos, um é frequentemente enfatizado à custa do outro, ou ainda, um 

aspecto pode ser negado, causando a exaustão e a distorção do outro. Por isso, a necessidade 

de se disseminar cada vez mais os conceitos e técnicas corporais, principalmente a partir de 

meados do século XIX, em que os estudos do corpo não estão relacionados somente ao 

treinamento, preparação e formação de sistemas. Englobam uma diversidade de 

conhecimentos que se referem ao sensorial, cognitivo, motor, afetivo e espiritual, os quais se 

misturam e complementam. 

  

Diante do que foi exposto acima, ressalto a contribuição positiva dos pensamentos 

cartesianos sobre o corpo para uma evolução no que diz respeito à retomada da importância e 

valorização da consciência corporal nos processos subjetivos de auto-afirmação, auto-estima a 

partir do movimento. Esta discussão não se contenta com as questões de ordem filosófica e 

subjetiva, mas inscreve-se em vias práticas, como o caso do grupo EMBASART, que 

experienciou um processo artístico, o qual se caracteriza enquanto objeto desta pesquisa, que 

possui dimensões políticas, educativas e sociais. 

 

                                                 
39

 Taoismo ou daoismo é uma tradição filosófica e religiosa originária da China que enfatiza a vida em harmonia 

com o Tao (romanizado atualmente como “Dao”). 
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Tendo em vista a experiência prática do EMBASART com o Teatro-Fórum, que 

possibilitou uma emancipação dos envolvidos principalmente dentro da empresa e uma 

ressignificação nas relações afetivas e humanas, proponho revisarmos um pouco da história e 

da ideologia que ressignificou os conceitos sobre a função do corpo e do movimento para a 

saúde do sujeito.  

 

2.1.2 Educação Somática: um jeito de pensar o corpo  

 

A Educação Somática
40

 é um dos caminhos para estudar e escutar os impulsos do corpo 

e compreende várias técnicas que surgiram a partir da busca de dançarinos, atores e diretores 

teatrais pela reabilitação do corpo lesionado ou com uma séria doença, através do movimento. 

Alexander, Feldenkrais, Bartenieff, a Ideokinesis, o Body-Mind Centering, entre outros, são 

técnicas que, em sua maioria, levam o nome de seus criadores, sistematizadas pelos 

reformuladores do movimento
41

 e precursores da Educação Somática. Esses reformuladores 

fundamentaram suas práticas empíricas a partir de princípios em que se tinha o entendimento 

do corpo enquanto experiência. Essas práticas investigavam aspectos medicinais, terapêuticos 

e psicomotores, além do treinamento para consciência corporal, fato que originou os aspectos 

pedagógicos da Educação Somática.  

 

No Brasil, as técnicas são praticadas há mais de 40 anos e foram iniciadas por Klauss e 

Angel Vianna, José Antonio Lima, instrutores de diferentes técnicas que se disseminaram 

pelo país. Estes foram os principais responsáveis pela expansão das técnicas somáticas no 

Brasil, além da abertura de cursos superiores em dança com abordagens somáticas. Existem 

alguns pontos em comum entre as técnicas, entre eles, destaco o que é o foco desta 

abordagem, a unificação do corpo - espírito no sujeito. Através da experiência da percepção 

no corpo, percebe-se que a ligação entre mente e corpo acontece simultaneamente. 

 

                                                 
40

 A expressão Educação Somática foi definida pela primeira vez por Thomas Hanna em 1983, num artigo 

publicado na revista Somatics. O referido artigo afirmava que a Educação Somática era “a arte e a ciência de um 

processo relacional interno entre a consciência, o biológico e o meio-ambiente”. 

 
41

 Termo utilizado por Marcia Strazzacappa em seu artigo Educação Somática: seus princípios e possíveis 

desdobramentos, em que a autora justifica a falta de um outro termo que melhor traduza a ideia de pensadores 

do movimento, ou teóricos do movimento. 
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As teorias que pairam em torno do dualismo corpo – mente ainda são obscuras, a 

começar pelo esforço em se nomear a outra parte do ser humano que não é o corpo, isso para 

os que acreditam que existem divisões. Uns preferem chamar de mente, outros de espírito, 

outros até mesmo de fantasma – este último foi o termo utilizado pelo filósofo Churchland 

(2004) para explicar o dualismo da substância que, segundo o autor, pode ser classificado a 

partir de vários aspectos. Um deles é o que Churchland (2004) denominou de dualismo 

popular. Essa teoria parte do princípio de que uma pessoa é literalmente um “Fantasma na 

Máquina”, onde a máquina é o corpo humano, e o fantasma é uma substância espiritual, de 

constituição interna totalmente diferente da física. Sobre isso, ele explica: “em particular, as 

mentes são, em geral, consideradas como estando dentro dos corpos que elas controlam: 

dentro da cabeça, na maioria das concepções, em contato íntimo com o cérebro”. 

(CHURCHLAND 2004, pg.29). 

 

Em controvérsia a este raciocínio, as técnicas somáticas servem como suporte para dar 

maior conhecimento de si próprio, e para criar um campo de investigação onde a cognição 

seja capaz de promover a relação entre os corpos físico, mental, emocional e cultural. Este 

campo de investigação e preparação corporal é fértil e rico, no sentido em que fornece 

instrumentalização para desenvolver habilidades de reconhecimento do corpo enquanto um 

sistema interligado, incorporado e conectado. 

 

O Body-Mind Centering (BMC), uma das técnicas somáticas, tem enquanto filosofia o 

entendimento de que a mente e o corpo são integralmente conectados e constituem expressões 

mutuamente interativas do ser. Para tanto, a prática é baseada em princípios observáveis e 

funções de anatomia, fisiologia, psicologia e desenvolvimento infantil, além das leis da física 

e da mecânica e do modo como elas são expressas no corpo humano. 

 

De modo geral, as técnicas somáticas se apoiam no entendimento do corpo enquanto 

totalidade e têm como um dos pensamentos fundadores a unificação do corpo - espírito do 

indivíduo. Corpos que são passivos de transformações geradas a partir do conhecimento 

corporal e consciência do movimento são o que a técnica de Moshe Feldenkrais
42

 salienta, 

quando coloca: 

 

                                                 
42

 Moshe Feldenkrais nasceu na Rússia em 1904. Recebeu o título de Doutor em Ciências pela Sorbonne. Dentre 

suas obras, encontra-se Consciência pelo movimento (1997) 
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Feldenkrais (apud Ramos, 2007) afirma que mudanças na base motora 

quebrarão a coesão do todo, e que pensamentos e sentimentos perdem sua 

sustentação e, consequentemente, sofrerão transformações. (ROCHA, 2010, 

pg.33).  

 

Na sistematização das técnicas somáticas, é possível perceber que alguns autores se 

detêm em colocar, em certa medida, a sobreposição do corpo em relação à mente, como no 

caso de Feldenkrais que, tendenciosamente, aponta o corpo hierarquicamente sobreposto em 

relação ao pensamento como se, em um lapso, afirmasse a existencial dualidade entre corpo e 

espírito. Embora esta discussão pareça elementar, pois já se comprovaram teorias que 

derrubaram o dualismo cartesiano, nas técnicas somáticas ainda se reproduz, a partir dos 

discursos dos reformadores, o conceito dual corpo-espírito. Mas como é possível se a 

Educação Somática acentua enquanto princípio o conceito de corpo unificado? 

 

Segundo Churchland (2004), o dualismo é algo que faz parte de nossas vidas e está tão 

enraizado que é quase impossível não sermos dualistas em determinados aspectos e situações, 

como ele próprio afirma, (...) se formos coerentes, não acreditar no dualismo será o mesmo 

que não acreditar em nossa própria herança religiosa, e alguns de nós teremos dificuldade em 

fazê-lo. (CHURCHLAND 2004. Pg.35). 

 

Isto ocorre principalmente quando se trata de um problema ontológico como o do 

dualismo corpo-mente, que esteve presente durante séculos e ainda está nas relações 

universais, além de ter sido afirmada por diversas instituições e áreas do conhecimento. No 

entanto, entender essas divisões é um exercício possível, principalmente quando se mantém 

um diálogo com filósofos, cientistas – ou seja, teóricos que tornam acessíveis as teorias em 

consonância com as observações e investigações das práticas que proporcionam novas 

descobertas.  

 

Em pleno século XXI, é necessário discutir sobre dualismo para compreendermos as 

transformações que ocorrem no corpo do sujeito. Questões que, a priori, podem parecer 

subjetivas e inexplicáveis, porém são concretas e reais. Principalmente quando se trata de 

transformações que estão relacionadas a resultados de processos de formação no campo das 

artes, em que vislumbrar estas interferências no corpo é compreendê-lo enquanto totalidade, 

cujas dimensões subjetivas, afetivas e emocionais são a eles intrínsecas. É analisar os 

processos artísticos cientes de que as dualidades não estão restritas somente ao corpo - mente, 
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mas também se ampliam quando se trata de razão – emoção; nesse sentido, é importante 

considerar que:  

 

(...) todo domínio racional se funda em premissas básicas aceitas 

a priori, isto é, em bases emocionais e que são nossas emoções que 

determinam o domínio racional em que operamos como seres 

racionais a cada instante. (MATURANA, 2001 pg.182) 

 

Mesmo que pareça algo difícil de acessar, tal como é desmistificar a divisão corpo-

mente, o dualismo razão-emoção, segundo Humberto Maturana
43

 (2001), deve também ser 

superado. O autor não aborda propriamente o dualismo, pois em sua obra já compreende que 

colocar razão e emoção como propriedades do corpo que não se relacionam e não interferem 

no funcionamento total do corpo é negar a ciência e suas comprovações, por isso, este 

entendimento do autor aparece de forma fluida em sua obra. 

 

As concepções binárias, duais, dicotômicas do universo ontológico são bem alicerçadas 

em bases alimentadas por teorias existencialistas e estruturais. No entanto, versar sobre tais 

ideologias significa estar atento às contradições e possíveis transformações do indivíduo. 

 

Por mais que estejamos caminhando vagarosamente para o entendimento dessas visões 

binárias de mundo, as artes têm avançado bastante nesse sentido – tanto a dança, quando 

compreendeu a educação somática enquanto possibilidade de conhecimento e reconhecimento 

do corpo não só anatômico, biológico e fisiológico, mas também sensível e motor, quanto o 

teatro, quando reconhece a importância da utilização do corpo consciente e preparado para a 

cena.  

 

Não é de hoje que encenadores legitimam as técnicas somáticas, utilizando-as para 

instrumentalizar o ator no exercício do seu corpo em cena. Constantin Stanislávski
44

, ao 

procurar a postura ideal, a naturalidade e o relaxamento muscular para o ator, aproximou-se 

da técnica somática de Mathias Alexander, que desenvolveu e sistematizou sua investigação a 

                                                 
43

  Neurobiólogo chileno, crítico do Realismo Matemático e criador da teoria da autopoiese e da biologia do 

conhecer. 
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 Constantin Stanislávski foi ator, diretor e professor de atores. De origem russa, criou a Sociedade de Arte e 

Literatura. Fundou o Teatro de Arte de Moscou, onde montou algumas peças de Tchékhov. Desenvolveu, ao 

longo dos anos, suas teorias sobre interpretação que podem ser encontradas em seus livros A Preparação do 

Ator, A Construção da Personagem, e A Criação do Papel.  
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partir da pesquisa de si mesmo (self), do seu próprio corpo. Para Alexander, todo ser humano 

pode se modificar e transformar seus hábitos, decidir o que não deseja mais seguir enquanto 

padrões habituais, se estiver consciente de quais são esses hábitos e como deve agir para 

modificá-los. 

 

É possível identificar, nos fundamentos de algumas técnicas somáticas, uma relação 

muito próxima com os princípios teóricos de entendimento e preparação corporal adotados 

por alguns encenadores de teatro, como é o caso de Augusto Boal. É o que faremos a seguir.  

 

    2.2 Uma aproximação entre os princípios Somáticos e Boalianos  

 

Na obra do autor Augusto Boal, o corpo é colocado como princípio de transformação, 

ou seja, é preciso estar em ação, deixar-se transformar e afetar-se a partir da experiência, para 

se tornar um agente transformador. Aí está o que justamente poderíamos identificar como 

semelhança nos princípios somáticos, cujas bases norteadoras estão no entendimento do corpo 

enquanto experiência. 

  

É importante ressaltar que a palavra experiência pode levar a várias interpretações, 

porém, neste contexto, o exercício é relacionar dois métodos que se debruçam sobre o estudo 

do movimento e da consciência corporal, tanto para a saúde do sujeito, quanto para atuação no 

universo das artes.  Para Boal, assim como para alguns encenadores, a experiência estética é o 

grande mote da sua poética, visto que um dos principais objetivos é a desmecanização do 

corpo. Acerca da experiência estética, o filósofo John Dewey afirma: 

 

 A experiência estética é uma manifestação, um registro e uma 

celebração da vida de uma civilização, um meio para promover seu 

desenvolvimento, e também o juízo supremo sobre a qualidade dessa 

civilização. (DEWEY, 2010 p. 551). 

  

Atuante na área educacional, mais especificamente na corrente da educação progressiva, 

Dewey contribui sobre experiência estética neste trabalho por demarcar sua atuação no 

processo de ensino-aprendizagem, em que colocou a experiência e o laboratório como o 

diferenciais para um processo produtivo de aprendizagem.  
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Nesse sentido, a experiência fica encarnada quando transformada em ferramenta de 

aprendizagem, como defende Augusto Boal em seu fazer teatral. Uma arte que não está 

relacionada a uma forma ingênua de fazer teatro; ao contrário, refere-se a como se colocar e 

se manter no mundo após vivenciar uma experiência estética com o Teatro do Oprimido. É 

um fazer artístico e político que transforma o corpo e fica corporificado, conforme relata a 

integrante do EMBASART, a PARTICIPANTE F. 

 

Eu acho que me tornei até uma pessoa melhor, porque a gente vai 

abordando mais outros problemas do dia a dia. Eu acho que a arte imita a vida 

realmente. Eu pensei, fiz e passei em uma faculdade, to fazendo os dois com 

muito prazer. O teatro me melhorou muito, muito, tanto na empresa como no 

meu ambiente familiar. 

Eu sempre disse que o teatro foi de certa forma como uma terapia e 

nesse dia a dia, nessa vida tão corriqueira [...] de uma certa forma a gente se 

distrai apesar de ser uma coisa muita séria, eu levo isso muito a sério [...] 

(PARTICIPANTE F integrante do grupo EMBASART, 2011). 

 

O caráter terapêutico do Teatro do Oprimido de Boal (1996), como bem apontou a 

PARTICIPANTE F, é muito presente e até constitui uma das três vertentes principais da 

poética. O Arco-íris do Desejo, além de ser uma das técnicas emblemáticas utilizadas para 

combater as opressões de ordem psicológica, intitula o livro que reúne jogos estéticos e 

exercícios físicos. 

 

Boal (1996), em sua obra “O Arco-íris do Desejo”, relata situações e histórias de 

opressões vivenciadas a partir de sua experiência em Paris, denominada por ele de Atelier. 

Essa experiência teve duração de dois anos e foi realizada no início dos anos 80. O carro-

chefe dessa experiência é a técnica intitulada Le Flic dans La Tête (O Tira na Cabeça), a qual 

consiste na ideia de que o tira está na cabeça, mas os quartéis estão do lado de fora. Ou seja, 

tratava-se de tentar descobrir formas de penetrar nas opressões mais subjetivas e inventar 

meios de se sair delas. Como o próprio Boal denominou, tratava-se uma proposta audaciosa. 

 

A técnica O Tira na Cabeça se configura em nove etapas distintas, as quais seguem: 

 

Primeira etapa: a improvisação – a cena original deve ser improvisada pelo 

protagonista; 
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Segunda etapa: a formação das imagens – deve-se construir com os corpos imagens de 

tiras, ou seja, pessoas, opressores reais e concretos, não abstratos; 

 

Terceira etapa: o arranjo da constelação - a partir das estátuas feitas pelos participantes, 

o protagonista deve organizar as estátuas no espaço como se fossem uma constelação, 

ressaltando sua relação com cada estátua e colocando-se ao centro da constelação. 

 

Quarta etapa: a informação das imagens – deve-se pedir ao protagonista que inicie um 

diálogo em voz baixa com cada imagem (personagem) da constelação, indicando que comece 

com a frase “Você se lembra quando...” e termine com “... e é por isso que...”. 

  

Quinta etapa: a reimprovisação com as imagens – o protagonista deve repetir a 

improvisação da cena original, desta vez tentando modificar a cena segundo seus desejos, já o 

antagonista deve fazer com que a cena termine do mesmo jeito da primeira vez. 

 

Sexta etapa: o fórum-relâmpago – o diretor organiza uma fila para os participantes se 

organizarem para o fórum-relâmpago
45

, versão abreviada e intensiva da técnica Teatro-

Fórum: no fórum-relâmpago, o protagonista será substituído na cena e o participante terá um 

minuto para propor uma intervenção cênica. 

 

Sétima etapa: a criação dos anticorpos – pede-se para o protagonista viver apenas no 

nível dos tiras, no nível surreal. Nesta improvisação, ele poderá mostrar aos participantes 

como ele crê que cada tira pode ser desarmado, ressaltando que o protagonista ampliou seu 

repertório a partir do fórum-relâmpago realizado anteriormente. 

 

Oitava etapa: a feira – deve-se criar uma feira com várias cenas e combates acontecendo 

simultaneamente. O protagonista deve ser convidado a passear pela feira assim formada. Esse 

movimento do protagonista deve ser uma escritura a ser lida e relatada, por outro participante, 

ao próprio protagonista na etapa seguinte.  

 

                                                 
45

 O fórum-relâmpago, como bem se pode presumir pelo termo relâmpago, é a instalação em regime de tempo 

curto e intensivo da discussão cênica entre os atores do espetáculo, sobre a temática abordada no espetáculo, a 

fim de prepará-los para as diversas possibilidades de alternativas que poderão ocorrer durante o espetáculo de 

Teatro-fórum.  
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Nona etapa: debate – nesta etapa, o diretor, após a feira, reúne o protagonista e todos os 

outros participantes para dialogarem e trocarem idéias. É importante que os participantes se 

admirem com as ações e reações do protagonista e revelem suas surpresas e que o 

protagonista se admire com as admirações. 

 

Em seu livro, O Arco-íris do Desejo, Boal (1996) sistematiza uma série de técnicas e 

jogos antigos e novos que circunscrevem um universo de opressões até então inabituais para o 

autor, pois que as opressões “europeias – francesas”, não eram tão explícitas quanto as que ele 

estava acostumado a encontrar no Brasil. 

 

Nas técnicas apresentadas no livro de Boal, o corpo é o principal balizador para se 

identificar e trabalhar as opressões a partir dos exercícios e jogos, ou melhor, como o próprio 

autor coloca em seu livro O Arco-íris do Desejo sobre as técnicas: (...) todas tentam ajudar a 

analisar-lhe as cores para recombiná-las noutras proporções, outras formas, outros quadros 

que se desejam. (BOAL 1996, pg. 29) 

 

É a partir do corpo que o Teatro Imagem se constitui e dá base para a realização das 

técnicas aplicadas em O Tira na Cabeça. As expressões, os gestos, os movimentos, as 

posições corporais vão revelando as opressões existentes e, a partir das descobertas, elas vão 

sendo transformadas. Segundo Boal: 

 

Creio que uma das formas de se chegar à encenação de um modelo é 

através do Teatro-Imagem. Mais precisamente, através de uma sequência de 

técnicas do Teatro Imagem que cheguem finalmente à construção do ritual que 

corporifica o tema tratado. (BOAL, 2007, p. 323) 

 

No entanto, Boal coloca como regra para o desenvolvimento do Teatro Imagem a não 

utilização da palavra, então o corpo torna-se o principal tradutor e informante das situações e 

fatos ocorridos. Sendo assim, a partir de uma linguagem universal, que é o gesto, os sujeitos 

se comunicam. Este princípio de comunicação e consciência corporal enfatizado por Boal está 

presente nas teorias acerca da Educação Somática. Isto não significa que os trabalhos de 

formação em arte com ênfase no desenvolvimento da consciência corporal possam ser 

denominados de Educação Somática, como bem explica a autora Marcia Strazzacappa: 

 

Mesmo que um profissional do universo da arte busque praticar essas 

técnicas de dança ou de luta com uma intenção diferenciada, isto é, com o 
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objetivo de aprimorar seu trabalho corporal, desenvolver maior flexibilidade e 

adquirir maior consciência corporal, ainda assim não estará praticando 

Educação Somática. Trata-se de um equívoco. O que permite a uma 

determinada técnica ser considerada como Educação Somática não é o fato de 

ser realizada com maior preocupação e atenção com o corpo, e sim, sua 

gênese, seus fundamentos, suas metas e as metodologias empregadas para 

chegar a esses objetivos. (STRAZZACAPPA, 2012, p.52) 

 

Nesse sentido, este item específico busca aproximar alguns princípios contidos na 

sistematização e na ideologia de Boal sobre o entendimento do corpo e do movimento da 

Educação Somática. No entanto, não podemos confundir os enfoques, pois sabe-se que todo e 

qualquer trabalho corporal, seja ele esportivo, ritualístico ou artístico, seja a dança, o teatro, 

entre outros, toca o indivíduo como um todo. Não há a dicotomia corpo/espírito: “tudo o que 

toca o corpo, o coração registra. Tudo que é falado ao coração, mesmo que em segredo, o 

corpo escuta” (STRAZZACAPPA, APUD STRAZZACAPPA 2012, p.51).  

  

Porém, escutar este corpo, mesmo utilizando uma linguagem comum a todos os seres 

humanos, requer uma preparação específica, principalmente no que se refere à exposição de 

problemas, entraves, medos e angústias. Alguns autores se aproximam e comungam da 

ideologia de Boal, quando sistematizou os jogos e exercícios para desmecanizar o corpo, 

como é o caso de Yoshi Oida, que afirma: 

 

Escutar o corpo requer treinamento, já que não é a mesma coisa que 

fazer o que quisermos. É algo específico e muito sutil. O corpo que escutamos 

precisa estar vivo. Um corpo que não esteja vivo não pode nos dizer o que 

quer. Fazemos a pergunta, mas não há resposta. Ele não sabe o que quer; então 

este é um corpo “morto” (OIDA, 2001, p. 65, 66). 

 

Para o autor oriental, o corpo deve estar vivo em cena, a serviço da personagem, “como 

uma marionete sustentada e manipulada por “fios” da sua mente” (OIDA, 2001, p. 43). 

Embora a expressão pareça dicotômica, na prática, o corpo em cena deve estar consciente de 

suas possibilidades e limitações, preparado para interpretar a personagem a partir de 

movimentos conscientes e expressivos.  

 

O corpo, o gesto e os movimentos sempre foram vistos no teatro como menos 

importantes em relação à palavra, ao contrário da dança, que sempre foi a arte do movimento. 

Não obstante, no atual “espírito do tempo”, o corpo ganhou um lugar de destaque no teatro e 
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os diretores começaram a questionar o papel do ator na cena, olhando para os corpos de outra 

forma. 

 

Stanislavski, Meyerhold
46

, Grotowski
47

, Barba, entre outros, começaram a se preocupar 

com a expressividade do corpo em cena, como o corpo pode expressar melhor aquilo que se 

passa no interior do homem. Estes autores tornam-se criadores de técnicas e métodos para 

treinamento do ator, alguns inspirados em modelos orientais, como é o caso de Oida Yoshi, 

outros nas tradições asiáticas. (STRAZZACAPPA, 2012) 

 

A partir do século XX, começa a acontecer uma eclosão de técnicas corporais para o 

palco e também em outras áreas como a saúde, a terapia, a educação e o esporte. Reforçadas 

por novas concepções trazidas por pensadores contemporâneos, o entendimento sobre o corpo 

se amplia nas diversas áreas do conhecimento. No entanto, perceber a possibilidade de 

relacionar e refletir sobre esses entendimentos de corpo a partir de universos que dialogam e 

possibilitam a construção de novas perspectivas para o campo da arte, mais especificamente 

do teatro, com bases firmadas na teoria e prática.  

 

Compreender o lugar do corpo no campo das artes é, então, poder deslocar os seus 

significados e representações tanto políticas, sociais e culturais, a partir de bases firmadas em 

diversas áreas do conhecimento. É poder dialogar com teorias construídas a partir da prática. 

É o que faremos, tentando cruzar identificações, semelhanças entre a educação somática, 

pensada a partir do princípio do corpo enquanto experiência e o Teatro do Oprimido, 

sistematizado a partir da consciência de descobertas coletivas através de experiências 

concretas que revelaram necessidades objetivas.  

 

Encontraremos em alguns momentos uma relação arrazoada e subjetiva, porém não 

menos importante, para construir possibilidades de sistematização prática com Teatro do 

Oprimido e os trabalhadores da indústria. 

                                                 
46

 Vsévolod Meierhold foi diretor e ator de teatro russo. Estudou na Escola de Arte Dramática de Nmirovich-

Danchenko e fez parte do Teatro de Arte de Moscou como ator, trabalhou com Stanislávski. Em 1917, 

proclamou o Outubro Teatral, propondo a revolução artística e política do teatro. 

 
47

 Jerzi Grotóvski nasceu em 1933, foi diretor e fundador do Teatro Laboratório de Wroclaw na Polônia e criador 

do “Teatro Pobre”. Nos últimos anos de vida, Grotóvski viveu no Centro Experimental de Pontadera, na 

Toscana, continuando suas pesquisas cada vez mais ritualísticas. 
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Segundo Silvia Fossem
48

(1999), a educação somática compreende uma diversidade de 

conhecimentos em que os domínios sensorial, cognitivo, motor, afetivo e espiritual se 

misturam com ênfases diferentes. Aqui, é possível destacar as técnicas de Alexander, 

Feldenkrais, Bartenieff, a Ideokinesis, o Body-Mind Centering, entre outras. Bem como o 

Teatro do Oprimido, um método de fazer teatro que engloba algumas técnicas específicas, 

como o Teatro Jornal, o Teatro Invisível, Teatro Imagem, Teatro-Fórum, Arco-íris do Desejo, 

Teatro Legislativo.  

 

As técnicas da educação somática percorreram uma trajetória similar, essencialmente 

empírica, que iam da prática à teorização. O seu desenvolvimento surgiu da necessidade de 

solucionar problemas físicos específicos de bailarinos e artistas da dança. As técnicas tinham 

como objetivo resgatar a unidade e identidade do ser humano, partindo do princípio de que 

nenhum ser humano é igual ao outro e de que estas diferenças deveriam ser respeitadas e 

mantidas. Os reformadores se diferenciam dos demais profissionais da área corporal, pelo fato 

de terem sido os criadores, os “pais” de novas concepções, de novas maneiras de se pensar o 

corpo e o movimento.  

 

A metodologia do Teatro do Oprimido é composto por técnicas que foram descobertas e 

aperfeiçoadas em resposta a uma demanda coletiva de ordem política e social. Boal afirma 

que as técnicas surgiram a partir das experiências concretas, bem como as técnicas somáticas. 

Sendo assim, é possível perceber que um dos princípios contidos tanto nos métodos boalianos 

quanto somáticos consiste justamente em reconhecer a importância do corpo em ação, do 

corpo que experiencia, que vivencia. 

 

Boal (1996) se debruçou sobre a pesquisa tanto na teoria quanto na técnica e na 

linguagem do teatro, com objetivo de organizar metodologias eficientes para transformar 

opressões a partir da imagem e do movimento. Para Boal (1996), o corpo é capaz de expressar 

todos os sentimentos e sensações do ser humano, ele é a representação da vida, dos desejos, 

                                                 
48

 Sylvie Fortin é doutora pela Universidade Estadual de Ohio (EUA) e professora no departamento de dança da 

Universidade do Quebec em Montreal (Canadá) desde 1986. Diplomada no método Feldenkrais, mas com 

experiência em outros métodos de educação somática como o de Alexander, o Body Mind Centering, a 

ideokinesis, o Kinetic Awareness e o Bartenieff. Pesquisa a contribuição da educação somática para a formação 

do intérprete, as metodologias de pesquisa em dança e a educação artística dos jovens para a representação 

coreográfica. 
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dos medos, das realizações e da realidade. É o que Christine Greiner chama de corporificado. 

O termo é utilizado aqui de acordo com a conceituação de Greiner (2005) e será aprofundado 

nas linhas que seguem.   

 

 2.2.1 Corpos que falam e vozes que se calam 

 

[...] a corporeidade seria como uma rede de anticorpos para 

romper com a noção de corpo monolítico. (GREINER, 2005, p. 22) 

 

Segundo Greiner (2005), corporeidade também está relacionada ao entendimento sobre 

a representação do corpo fragmentado, a qual tem causas sociais e psicológicas. Seus estudos 

apontam para o reconhecimento de um importante fluxo de informação entre o interior e o 

exterior, que significa justamente o corpo como uma estrutura física e também vivida ao 

mesmo tempo. 

 

Sendo assim, o estudo sobre corporeidade, segundo Greiner, pode possuir um sentido 

duplo, o da cognição e da experiência vivida, designando ao mesmo tempo estrutura vivida e 

contexto. Neste caso específico, vamos tornar essa discussão, além de teórica, prática, 

exemplificando com o caso do EMBASART, que foi corporificando a experiência com o 

Teatro-fórum e deixando com que o fazer teatral rompesse as barreiras sociais e psicológicas. 

Nesse sentido, compreender que o processo de corporeidade do Grupo EMBASART 

ultrapassa as noções de interior e exterior, corpo e mente; diz respeito ao processo de 

emancipação social e política.  

 

Contudo, estes escritos sobre a experiência do EMBASART não se baseiam em 

especulações exclusivamente teóricas. Elas se originam de uma experiência prática, vivida e 

que implica no continuum mente-corpo sobre um grupo de sujeitos e seus trâmites com o 

ambiente. Caracteriza-se por uma reflexão da experiência vivida que se organizou durante a 

ação.  

 

Neste ponto preciso da discussão, lanço a seguinte questão: seria possível mensurar as 

reais causas e consequências dessa experiência nos sujeitos participantes dessa ação? 

Pensando nas pontes entre passado e futuro, a cultura oriental entende as concepções de corpo 
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de modo diferente da cultura ocidental; no entanto, as noções de corpo na China, por 

exemplo, nunca foram a de um simples corpo com nome (como um substantivo).  

 

Pelo contrário, está próxima a uma descrição em que são consideradas as “qualidades de 

existências”, aos adjetivos possíveis de fazer leituras, caracterizadas pela descrição de 

posturas, de gestos, de atitudes, como por exemplo: corpo sentado; corpo em pé; corpo que 

chora, corpo doente, corpo risonho e assim por diante.  

 

Nesta experiência com o EMBASART, o corpo foi entendido em seus diferentes 

estados, sendo sempre ativo, e nunca considerado como um instrumento, um objeto. Foram 

esses vários estados de corpos, “diferentes” e “semelhantes”, que se deixaram afetar pelo 

processo, transformando desejos em ações. Foi possível fazer leituras a partir dos gestos e de 

atitudes dos corpos, tal e qual descritas na Cultura Oriental. O trabalho de preparação para o 

teatro-fórum ressignificou corpos oprimidos, corpos doentes, corpos cansados, corpos 

desmotivados. Possibilitou novas perspectivas. 

 

Sem a intenção de afirmar ou concluir com certezas, este trabalho reflete sobre as 

intervenções que o processo de preparação para a experiência estética proporcionou ao 

EMBASART e como as dimensões políticas e sociais reverberaram nos corpos que antes, 

simplesmente faziam teatro, e agora, após o projeto, vivem o teatro e romperam com a noção 

de corpo monolítico. Agora são corpos que corporificaram a experiência. Corpos que 

alcançaram a partir de estímulos com jogos e exercícios, uma consciência e um entendimento 

sobre seus limites e possibilidades, a partir de técnicas específicas, a exemplo da técnica 

oriental Qi Gong 
49

, feita no projeto em dois momentos distintos. No primeiro momento, com a 

Professora e coordenadora Antônia Pereira, que introduziu a técnica ao grupo como forma de 

alongamento e preparação para as demais atividades. E no segundo momento, com a 

professora Tânia Franco, que proporcionou uma experiência pontual, trabalhando a partir das 

posturas e vícios corporais decorrentes do excesso de trabalho ou do trabalho repetitivo, no 

processo de intervenção com o grupo.  

 

                                                 
49

Qi Gong ou Chi Kung que significa literalmente “exercícios de energia” é uma terapêutica que consiste em 

práticas milenares usadas para estimular, nutrir e canalizar o fluxo de energia na rede de meridianos do 

organismo humano, revitalizando o corpo e a mente. Constitui um dos pilares da Medicina Chinesa, juntamente 

com a Fitoterapia/Farmacologia, Dietoterapia, Tui Ná e Acupuntura/Moxabustão. 
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Segundo Tânia Franco, os exercícios foram criados tendo como base as estruturas 

anatômicas e a fisiologia de cada região do corpo, como o pescoço, ombros, região dorsal, 

região lombar, glúteos e pernas, dentro de uma visão global de todo o organismo. Assim, a 

prática favorece uma movimentação global, coordenada e harmoniosa, podendo agir em uma 

patologia localizada, restaurando o equilíbrio do organismo como um todo, bem como os 

fluxos de alto e baixo, de expansão, de recolhimentos de entrada e de saída do Qi.   

 

Qi é o movimento que simboliza a chave para manter o equilíbrio das várias funções, 

psicofisiológicas, é a força interna exercida que movimenta os músculos, os tendões e ossos. 

Os movimentos devem feitos de forma lenta e contínua, evitando movimentos rápidos e 

abruptos para que os tecidos que sofrem de patologias possam relaxar e se soltar 

gradativamente. A sincronicidade entre movimento e respiração potencializa esta 

harmonização que, juntamente com a correta execução dos exercícios, são requisitos para 

alcançar resultados eficazes, favorecendo a recuperação das funções fisiológicas localizadas e 

globais.  

  

A prática regular da técnica permite a movimentação adequada para liberar músculos, 

faces, ligamentos, tendões, melhorando e expandindo a amplitude de movimentações e 

articulações. (FRANCO, 2010, p.84) 

 

A experiência foi de grande valia para o processo que estava sendo desenvolvido. Os 

exercícios buscavam possibilitar um melhor conhecimento dos corpos, dos mecanismos, das 

atrofias e hipertrofias. Segundo Boal, os exercícios e jogos têm a função de desenvolver a 

capacidade de recuperação, reestruturação e re-harmonização. Para o autor, os exercícios se 

caracterizam como uma reflexão física sobre si mesmo, um monólogo, uma introversão. 

Sobre essa afirmação, o autor Oida afirma: [...] para que o exercício seja realmente eficiente, 

precisamos ter uma imaginação rica e poderosa, para fazer com que o corpo se mexa de muitos modos 

e não fique estancado em padrões estereotipados. (OIDA, 2001, p. 109). 

 

CAPÍTULO 3 – DESMECANIZANDO O CORPO - EMBASART: 

DISPONIBILIDADE E DISPOSIÇÃO 
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Os atores devem ter no corpo uma expressão corporal que exprima com 

clareza as ideologias, o trabalho, a função social, a profissão etc, dos seus 

personagens, através dos seus movimentos e gestos. (BOAL, 2007 p.29) 

 

 

Tornar possível um trabalho de Teatro do Oprimido com pessoas conscientes da 

utilização e funcionalidade de seus corpos é investir e dedicar-se ao processo de 

desmecanização corporal. Ao se falar em desmecanização, logo pensamos em Augusto Boal 

(1931- 2009). 

 

BOAL refere-se à desmecanização como possibilidade de “desmontar” as posturas 

corporais marcadas por preconceitos, discriminações, racismo e as mais diversas formas de 

injustiças e opressões vividas pelos seres humanos. O Teatro do Oprimido reúne várias 

técnicas teatrais que desembocam nesse objetivo, mais especificamente o Teatro-Fórum, que 

põe em cena os corpos para “ensaiarem” ações e reações no âmbito de situações de opressão, 

além de experimentar atitudes diferentes das geralmente assumidas por quem ocupa o lugar 

do oprimido. 

 

O trabalho corporal com o grupo EMBASART foi desenvolvido principalmente com 

base nos jogos do arsenal do Teatro do Oprimido. Os jogos são apresentados no livro Jogos 

para Atores e não Atores de Augusto Boal (2003), que é dividido em 5 (cinco) categorias, 

cuja descrição fará o objeto das linhas que se seguem.  

 

I Sentir tudo que se toca – subdividida em 5 (cinco) séries de exercícios e técnicas que 

estimulam a interação e a percepção do grupo. Boal sistematiza esses jogos com o objetivo de 

diminuir a distância entre o sentir e o tocar; 

 

II Escutar tudo que se ouve – possui 5 (cinco) séries e jogos mais complexos e 

dinâmicos que se caracterizam pela ludicidade e agilidade, além de trabalhar  a voz, o som, o 

ritmo.  

 

III Ativando todos os sentidos – dividido em duas séries, a do cego e do espaço, a 

ênfase está nos jogos que anulam a visão pois, segundo Boal, este é o sentido monopolizador 
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do nosso corpo, por isso é necessário aguçar os outros; além disso, essa série de jogos trabalha 

a confiança em grupo.  

 

IV Ver tudo que se olha - essa categoria de jogos foi pensada para proporcionar o 

diálogo visual entre duas ou mais pessoas e estimular a percepção espacial e imagética da 

cena.  

 

V A memória dos sentidos – Os jogos dessa categoria exploram técnicas para 

utilização da percepção e sensibilização dos sentidos. Ao sistematizar os jogos em categorias 

que se relacionavam com os sentidos do corpo, Boal justificava sua escolha dizendo: 

 

Na batalha do corpo contra o mundo, os sentidos sofrem, e começamos 

a sentir muito pouco daquilo que tocamos, a escutar muito pouco daquilo que 

ouvimos a ver muito pouco daquilo que olhamos... Os corpos se adaptam ao 

trabalho que devem realizar. Essa adaptação, por sua vez, leva a atrofia e 

hipertrofia. (BOAL, 2007, p.89) 

 

Ativar todos os sentidos do grupo EMBASART foi uma batalha, conseguida a partir de 

um trabalho coletivo em que a expressão corporal foi sendo pouco a pouco reconhecida como 

necessária e providencial para o grupo. Por se tratar de corpos de trabalhadores da indústria, 

muitos integrantes trazem neles as marcas impressas de suas histórias e isso exigiu alguns 

cuidados bem específicos e que foram essenciais para o processo. 

 

Os componentes do EMBASART possuem, dentro da empresa, funções hierárquicas 

diversificadas, que vão desde o profissional que trabalha na rua como técnico, a engenheiros e 

arquitetos, passando pelas funções administrativas como assistente social, digitador, 

secretária, contador, atendente, entre outros cargos que geram atos físicos cotidianos que 

tendem a mecanizar os gestos corporais.  

 

A relação entre a função que o trabalhador desempenhava na EMBASA e o seu 

comportamento no grupo era perceptível e tinha como consequência as relações interpessoais 

que eram estabelecidas. Era nítido como os integrantes que ocupam cargos hierarquicamente 

privilegiados se colocavam, em alguns momentos, como superiores no sentido de burlar 

alguns acordos, a exemplo do cumprimento dos horários, recebimentos de ligações em 

horários de ensaio, além de se isentarem por conta própria da prática de alguns exercícios e 

jogos indispensáveis para o processo de montagem. 
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É como se o status de um cargo de chefia permitisse a concessão em prol de uma 

autoafirmação e manutenção de poder. Embora existissem tais comportamentos, essa não é 

uma análise que se aplicava para todo o grupo, pois reconhecemos a seriedade e o 

comprometimento com o fazer teatral da maioria dos integrantes do EMBASART, 

independente do cargo que ocupavam na EMBASA.  

 

Tais atitudes demonstram, em certa medida, que o cargo dentro da empresa podia lhe 

dar o direito de ter atitudes assim, principalmente quando as justificativas das saídas dos 

ensaios eram acompanhadas das seguintes frases: “preciso ir porque sou assistente social e 

preciso resolver isso agora!” ou “preciso ir porque sou a coordenadora e preciso resolver isso 

urgente”.  

 

Não estamos aqui julgando as necessidades de cada pessoa do grupo em sair, faltar, ou 

se atrasar nos encontros semanais, e sim analisando o quanto é incoerente usar a justificativa 

de que irá resolver demandas da empresa quando a própria empresa libera os funcionários 

para as aulas de teatro. Esses posicionamentos reverberavam no processo e eram perceptíveis 

na forma como o corpo se disponibilizava para o trabalho corporal.  

 

Era possível perceber nas oscilações do grupo durante os encontros entre manter o 

corpo alerta, acordado, de pé e sentar pra descansar ou deitar, justificando um cansaço da 

rotina na empresa. Tais posturas não contribuíam para o trabalho corporal com proposta de 

concentrar e preparar, o que ocasionava em alguns momentos um desgaste da equipe em 

solicitar excessivamente atenção e prontidão. Isso não significa que esse estado – de prontidão 

– só é possível atingir de pé, ou deitado, mas sim concentrado, algo muitas vezes desafiador 

de se conseguir com o EMBASART.  

 

Concordamos com o antropólogo Eugênio Barba, quando diz: “A matéria-prima do 

teatro não é o ator, o espaço, o texto, mas sim a atenção, o olhar, o escutar e o pensamento do 

espectador” (BARBA, 2009, p.69). Porém, entendemos que o corpo deva estar presentificado, 

em alerta, para que o trabalho teatral possa ser construído com todas as ferramentas e técnicas 

necessárias, possibilitando que a montagem seja feita com potencialidade, sendo o corpo 

matéria prima para esse trabalho. 
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  3.1 O corpo presente no processo 

 

Mergulhar inteiramente no processo de montagem que tem como principal objetivo 

questionar e instaurar uma discussão cênica sobre determinadas situações de opressão é 

transformar e envolver os participantes “de corpo e alma” nesse banho de arte, reflexão crítica 

e ação a partir do Teatro-Fórum.  

 

Durante o processo, os corpos dos atores precisavam corresponder ao objetivo principal 

do espetáculo, qual seja: levantar e problematizar uma questão seguida de discussão. Para 

tanto, foi necessário tornar os corpos de cada ator em “corpos críticos”. Como bem explica a 

autora Christine Greiner, “o corpo crítico é aquele que elabora corporalmente uma questão e, 

para tanto, o tempo é fundamental.” (GREINER, 2009, p.22) 

 

No EMBASART, mesmo dispondo de pouco tempo para introduzir o processo de 

desmecanização corporal, os resultados reverberaram nos corpos de cada trabalhador. 

 

 Além da dedicação de toda a equipe, foi imprescindível conduzir as propostas corporais 

ancoradas na afirmação de que não temos um corpo, mas de que somos um corpo, princípio 

da ideia de corporeidade proposta pelo filósofo francês Michel Bernard. 

 

A corporeidade dos trabalh-atores foi percebida não só durante a atuação das 

personagens, mas na vida de cada um, a mudança no corpo dos trabalhadores, aconteceu tanto 

em termos de elevação da autoestima, auto-confiança, quanto na tomada de decisões e 

posicionamentos decisivos em resposta a opressões, a exemplo da funcionária que 

protagonizou a primeira intervenção do projeto com o espetáculo “Cresça e Apareça”.  

 

Nesta montagem, foi discutida a questão da Avaliação Funcional, já mencionada 

algumas vezes neste trabalho, situação vivida pela atriz que interpretou Ana Maria, a 

Oprimida, e que logo após o término do processo, decidiu recorrer legalmente ao resultado 

negativo da sua avaliação na EMBASA, considerado por ela injusto. Esta decisão foi 

motivada principalmente pelo processo de montagem do espetáculo
50

.  

 

                                                 
50

 Afirmação feita a partir do relato da própria atriz. 
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Saber lidar com uma série de problemas, que dizem respeito tanto à saúde física, quanto 

à saúde mental do corpo, foi um desafio que algumas vezes dificultou o trabalho em grupo, 

mas que não teve maiores consequências no trabalho final de montagem. O projeto contou 

com profissionais de áreas específicas que tratavam sobre questões ligadas ao trabalho na 

indústria. 

 

3.2 Cresça e Apareça tomando corpo – o processo 

 

As situações de indisponibilidade para execução das propostas de alongamento e 

aquecimento corporal eram mais frequentes durante o processo de montagem do espetáculo 

“Cresça e Apareça”, constatação baseada na comparação com o processo de construção da 

terceira montagem A Máquina Escavadora.      

 

Esta primeira montagem com o grupo 

tratava do problema da funcionária de uma 

empresa, de nome Ana Maria, personagem 

que julgou injusta e desrespeitosa sua 

Avaliação Funcional. O espetáculo levou para 

a sessão de Teatro-Fórum a discussão sobre a 

Avaliação Funcional e o nome fictício dado à 

empresa foi Lado B Designer
51

. Esse 

espetáculo foi construído com base na história 

real da avaliação funcional, vivida dentro da 

EMBASA. O processo e o resultado final foram construídos a partir de improvisações de 

cenas.  

 

Na primeira cena, o espetáculo mostrava a rotina dos trabalhadores e o início de suas 

jornadas de trabalho. Foi construída uma máquina de ponto, com caixa de papelão e papel de 

revista. O papel do ponto era desempenhado por uma atriz que controlava a pontualidade dos 

trabalhadores. Esta personagem representava o caráter de empoderamento que a máquina 

tinha sobre os funcionários e, de uma forma lúdica e divertida, as situações de controle sobre 

esses funcionários eram mostradas de forma desconstruída. Nesta cena, os personagens se 

                                                 
51

 Nome fictício da empresa 

Imagem 1  

Dona Idalina com o Ponto Falante no Espetáculo 

Cresça e Apareça 
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apresentavam, situando o público quanto às características e o perfil de cada um, mostrando 

ainda como cada personagem se relacionava com a temática em questão.  

 

Aparecem, neste primeiro momento, Ana Maria (protagonista), Idalina (senhora idosa), 

Tomás (um jovem fotógrafo) e Rosenildes (responsável pela limpeza). Após apresentar a 

relação entre os funcionários e o problema, e também a questão central do espetáculo, que foi 

a Avaliação Funcional, a cena se encerra, garantindo ao público a apresentação das 

personagens e a contra-preparação da protagonista Ana Maria. Esse momento é exatamente 

quando a personagem expõe suas características e seu desejo e o público conhece a história e 

se torna cúmplice dela. Isso, claro, no caso em que a identificação e a sensibilização do 

público pelo problema apresentado tenham lugar, pois nem sempre se dá assim.  

 

Para transição de uma cena à outra, concebeu-se uma coreografia assinada por Catarina 

Laborba
52

. As coreografias de transição tinham uma relação direta com as cenas, pois 

dialogavam com o universo do trabalhador. Esta relação estava explícita tanto nos 

movimentos, quanto nas músicas escolhidas “Vai trabalhar, vagabundo” – composta por 

Chico Buarque e “Cidadão”- composta por Lúcio Barbosa e interpretadas, no espetáculo, pela 

coordenadora do projeto, a Professora Antônia Pereira, e a autora dessa dissertação, Taína 

Assis. 

 

 

                                                 
52

 Professora de dança e coreógrafa, responsável pela construção das coreografias somente na primeira 

intervenção cênica – Cresça e Apareça. 
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Na segunda cena, os demais personagens aparecem para compor o enredo. São 

apresentados os personagens Suzana (a secretária da chefa), Margô (funcionária antiga), Paulo 

(gerente antigo), Ângela (gerente novata) e Drª Leonor (gerente geral da empresa). 

 

Nesta cena, é retratado o momento em que Ana Maria, juntamente com Margô, resolve 

procurar Drª Leonor, com o fim de conversar sobre a Avaliação Funcional. Ambas se colocam 

como insatisfeitas, pois Ana Maria alega sempre ter sido muito produtiva e, portanto, mal 

avaliada. Já Margô foi bem avaliada, embora não tenha tido uma boa produtividade. A boa 

avaliação, entretanto, não rendeu, em seu salário, o valor referente à promoção. 

 

As duas funcionárias ficam à espera de Drª Leonor durante muito tempo, pois a 

secretária Suzana alega reiteradas vezes que a gerente se encontra em reunião. Nesse ínterim, 

Ana Maria e Margô encontram os gerentes Paulo e Angela. Eles conversam na antessala e 

Ana Maria revela o motivo pelo qual resolveram falar com Drª Leonor, trazendo à tona a 

questão da Avaliação Funcional. A conversa gira em torno dos critérios utilizados para 

avaliação do funcionário. Quando finalmente Ana Maria e Margô pensam que serão 

atendidas, Drª Leonor chega, cumprimenta-as cordialmente e atende uma ligação telefônica 

que leva algum tempo. Sem dar a devida importância às funcionárias ali presentes, Drª Leonor 

segue com a conversa ao telefone, deixando todos pensarem que se tratava de algo grave, mas 

Imagem 2 

Coreografia de transição entre as cenas do espetáculo Cresça e Apareça 
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que se revela de fato uma conversa banal sobre cães domésticos. A situação fica tensa e as 

duas funcionárias exigem atendimento imediato, visto já terem esperado por muito tempo.  

 

Drª Leonor atende primeiro Margô, que leva alguns minutos na sala e logo sai contente, 

dizendo ter resolvido o problema. Em seguida, Drª Leonor atende Ana Maria, com a qual 

conversa sobre o tempo de trabalho da funcionária na empresa, sua produtividade e 

comprometimento no trabalho. Ana Maria vai revelando seu sentimento de indignação pela 

má avaliação que foi feita. Drª Leonor não leva em consideração e diz que ela deve assinar a 

avaliação e deixar tudo como está e, em tom de ameaça, aconselha Ana Maria a não retomar 

mais o assunto. Ana Maria se recusa a aceitar a avaliação e, sob pressão da sua chefa, recebe 

um ultimato: “ou assina a avaliação ou vai ser transferida para um setor de Xerox (setor 

hierarquicamente inferior ao seu). 

 

 

 

 

A imagem acima revela o momento exato em que Ana Maria conversa com Drª Leonor 

sobre sua avaliação. Seu problema é tratado sem a menor importância e ela é ameaçada pela 

chefa de forma irônica e opressora. Nesse momento, a pergunta é lançada ao público: o que 

Ana Maria deve fazer? Aceitar a transferência ou buscar possibilidades de rever a avaliação? 

A sessão do fórum é aberta e o público é convidado a contribuir com alternativas ao problema 

de Ana Maria.  

 

Com a exposição do antimodelo, termo utilizado por Boal para denominar a situação 

que não deve ser seguida, o modelo não desejado, o público reconhece na trama e nos 

Imagem 3 

Doutora Leonor e Ana Maria na cena final de Cresça e Apareça 
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personagens os opressores e os oprimidos, além das causas da opressão. Para tanto, é 

necessário que as situações e o problema apresentado estejam bem definidos e que os atores 

tenham movimentos e gestos significantes e com significados claros e visíveis, em que a ação 

dramática não seja apenas uma atividade física, como bem explica Boal: 

 

Os atores devem ter uma expressão corporal que exprima com clareza 

às ideologias, o trabalho, a função social, a profissão etc dos seus personagens, 

através dos seus movimentos e gestos. É importante que os personagens 

realizem ações e façam coisas significativas, sem as quais os espect-atores, ao 

substituírem os personagens, serão levados a sentarem-se em suas cadeiras e a 

fazerem fórum sem teatro – apenas falando (sem ações) como um rádio-fórum. 

(BOAL, 2007, p.29).  

 

Durante a preparação corporal dos atores para este espetáculo, foi travada uma 

verdadeira luta, no sentido em que os estímulos dados aos atores para a criação e construção 

das personagens não eram respondidos satisfatoriamente, pois os atores tinham limitações de 

ordem psicomotoras, a exemplo do ritmo. Era perceptível a dificuldade de alguns 

participantes em acompanhar e manter corporalmente alguns ritmos sonoros e musicais 

propostos durante os encontros. Sobre isso, Helena Katz afirma:  

Os órgãos psicomotores fazem parte do modo de nos tornarmos 

seres do mundo. O processo pelo qual as informações que nos 

constituem tomam a forma do nosso corpo é longo e se estrutura na 

experiência. (KATZ, 2005 p.56) 

 

Considerando que as experiências desses trabalhadores abrigam histórias e situações 

vividas que os endurecem e limitam para experimentação de possibilidades criativas e 

utilização de seus corpos a favor de um trabalho artístico e terapêutico
53

, o trabalho corporal 

foi direcionado diante das especificidades apresentadas por cada integrante do grupo. 

 A PARTICIPANTE A, que fez o personagem de Ana Maria, estava tão envolvida em 

sua própria história que teve dificuldade em propor uma construção corporal para sua 

personagem que, embora estivesse representando um problema vivido por ela, devesse 

assumir outro corpo, outra postura, um novo andar, diferente das características da atriz. A 

                                                 
53

 Na perspectiva do teatro enquanto possibilidade para cura de mazelas oriundas da rotina e do trabalho 

excessivo, parafraseando Jacob Levi Moreno, esta iniciativa com o EMBASART pode ser considerada como 

terapêutica. 
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opressão foi tão forte que, durante o processo, a atriz quase não respondia aos exercícios de 

preparação corporal. 

Para a preparação do espetáculo, utilizamos, além das noções de Memória Emotiva, Fé 

Cênica de Stanislavski, algumas técnicas para construção da personagem, o extenso arsenal de 

jogos-exercícios que estimulassem em primeiro lugar a percepção corporal, a partir dos jogos 

descritos na obra já citada “Jogos para Atores e não Atores”,  para que, percebendo e 

entendendo seus gestos, movimentos, comportamentos, ela pudesse atuar propondo novas 

formas de expressão. 

Entendemos que, para desmecanizar, o ator precisa perceber onde estão acentuadas suas 

limitações, entender o motivo, para que então seja possível arriscar transformações a partir 

das ferramentas que lhes são oferecidas com o trabalho direcionado para a preparação 

corporal. 

Durante o processo, a atriz protagonista se deparou com algumas dificuldades em 

perceber seu corpo, seus movimentos rotineiros, mudar e desmecanizar; foi necessário iniciar 

outro processo, depois de um período para começar a propor novas possibilidades de atuação.  

Percebo que os resultados deste primeiro processo com o “Cresça e Apareça” foram 

mais visíveis na atriz protagonista logo após as apresentações da montagem, como se ela 

precisasse primeiro falar, encenar, discutir muito sobre o assunto para, depois desse tempo, 

fazer seus nexos entre todas as técnicas e ferramentas que lhe foram oferecidas, e então 

superar o problema.  

A PARTICIPANTE E que interpretou a opressora do espetáculo, Dra Leonor, entendia 

que o lugar de poder que ela ocupava era bastante confortável, prazeroso e o corpo deveria 

expressar isso, colocando a sutileza na personagem sem perder a altivez e autoritarismo que 

caracterizavam o perfil opressor de Dra Leonor. A atriz respondeu de forma bastante 

competente aos estímulos e soube dosar bem as indicações, construindo uma opressora que 

revelava suas características no andar, no olhar, no sentar e em todas as ações que fazia.  
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A imagem nos mostra a PARTICIPANTE E, que interpretou Dona Leonor, no trabalho 

de expressão corporal e preparação da personagem. Os demais personagens, como a idosa 

Dona Idalina, O Jovem Thomas, Suzana - a secretária preguiçosa e aproveitadora, Rosenildes, 

a funcionária inocente, O Ponto - uma máquina falante, Os gerentes da empresa Dr Paulo e 

Dra Ângela, Margô, a funcionária esperta injustiçada, todos construídos a partir de indicações 

que iam além da construção corporal estereotipada.  

 Realizou-se um trabalho de reconhecimento e descoberta das potencialidades e 

limitações corporais de cada um, para que, a partir desse material identificado neles e por eles, 

as criações e investigações no corpo seguissem o perfil de cada personagem.  

Nesta fase inicial do projeto, em que estávamos 

preparando o grupo para a primeira montagem de Teatro-

Fórum, sempre a partir da obra “Jogos para atores e não 

atores” utilizamos bastante os jogos da categoria IV - Ver 

tudo que se olha, quando experimentamos uma série de 

jogos e exercícios que trabalhavam o ritmo corporal, o 

gesto e o movimento, dando ênfase muito mais ao corpo, a 

partir da escuta e do olhar. Alguns jogos utilizados nesta 

fase: 

Imagem 4 

Processo de preparação para o espetáculo Cresça e Apareça 

Imagem 5 

Jogo de preparação corporal 
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O espelho rítmico (p. 180) – Em dupla, os participantes buscam movimentos que se 

reproduzam ritmicamente. Os dois devem encontrar movimentos rítmicos corporais que sejam 

agradáveis para ambos. Podem ser lentos ou rápidos, suaves ou enérgicos, simples ou 

complexos. O importante é que ambos se sintam bem, confortáveis e contentes ao realizá-los, 

que os movimentos sejam rítmicos e sempre os mesmos, que todo o corpo se ponha em 

movimento. 

O jogo permite fazer variações em seu desenvolvimento estimulando a improvisação 

das cenas, a construção dos gestos e dos movimentos do trabalh-ator, possibilitando o 

desenho físico do personagem. 

Marionete com fios (p. 185) – O participante faz um gesto de suspender uma linha 

imaginária de barbante ou corda, e a marionete responde com o movimento correspondente. 

Supõe-se que a linha parta diretamente da mão do marionetista para uma parte do corpo da 

marionete, que o marionetista designa com o olhar. Pode ser o braço, a mão, o joelho, o pé, a 

cabeça, ou qualquer outra parte do corpo. 

Completar a imagem (p. 186) – Dois participantes cumprimentam-se apertando as 

mãos. Pede-se ao grupo que diga quais os possíveis significados que a imagem pode ter. 

Várias possibilidades são exploradas e seus significados dependem não só delas mesmas, mas 

dos seus observadores. Um dos participantes da dupla sai, e o diretor pergunta sobre os 

significados possíveis da imagem que resta, agora solitária. O diretor convida o participante 

que desejar a entrar na imagem em outra posição. Primeiro, continua imóvel, dando-lhe outro 

significado. Depois, sai o primeiro ator e um quarto entra na imagem, sempre saindo um, 

ficando o outro, entrando o seguinte. 

A aplicação desses jogos, dentre outros, evidenciou a importância do diálogo corporal e 

da construção da linguagem visual. Os corpos precisavam construir a expressividade para seus 

personagens. Em consequência, alguns atores oscilaram e demonstraram insegurança no 

desempenho de seus papéis, o que foi compreensível pelo fato de ser o primeiro trabalho do 

grupo que afixava um objetivo político e uma exigência estética. Alguns resultados foram 

surpreendentes e marcantes, como o corpo da Idosa Idalina: uma senhora com uma voz 

marcante, tanto quanto um corpo encurvado, cheio de dor e de marcas do tempo, porém firme 

e decidida, que provocava o riso no espectador, em função do tom cômico dado pela atriz. 
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Assim como a personagem Rosenildes, uma nordestina do interior que, até ganhar vida 

pela atriz, estava bem escondida pelos medos e inseguranças da pessoa. Essa personagem traz 

muitos traços corporais da pessoa-atriz. Isso não quer dizer que ela não percebeu onde 

estavam seus entraves corporais, porém acreditamos que o teatro tem feito um grande bem 

para esta trabalhadora, e a libertação das suas resistências e mecanizações foi chegando de 

forma lenta e progressiva. 

 

 Esta primeira etapa do projeto e, portanto o primeiro contato do grupo com uma nova 

metodologia de trabalho, foi bastante diferente e distante de como eles estavam acostumados 

a fazer teatro e a se comportar nos ensaios, o que causou em certa medida estranheza e 

desconfiança – fato comprovado pelos participantes mais antigos do grupo.  

 

Hoje, o grupo é cobrado principalmente por posturas responsáveis e de 

comprometimento com o trabalho. Essas cobranças e expectativas são em muitos aspectos 

correspondidas, porque reconhecemos o trabalho sólido que foi feito na primeira etapa do 

projeto. Foi nesse primeiro momento que solidificamos as relações, tanto da equipe quanto do 

EMBASART. Aqui, também introduzimos uma medida disciplinar para o trabalho de ator e, 

Imagem 6 

Em cena Idalina, Thomas, Ana Maria e o Ponto falante no espetáculo Cresça e Apareça 
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sobretudo, asseguramos os problemas de insegurança, vaidade e intolerância, dentre outros 

problemas com os quais tivemos que lidar. 

 

Passar por esta primeira experiência, que ao mesmo tempo foi desafiadora, conturbada, 

porém prazerosa e frutífera, tornou o grupo mais sólido e coeso, favorecendo o entendimento 

sobre as técnicas que permeiam a construção de um trabalho teatral, causando uma mudança 

significativa de postura em relação à disponibilidade para as propostas na segunda etapa do 

processo.  

 

3.2 Revolução na América do Sul tomando corpo – o processo 

 

Montamos, no segundo trabalho, o texto escrito por Boal em 1960, chamado 

“Revolução na América do Sul”. Esta montagem se diferencia da primeira devido à 

introdução do texto dramático, que foi adaptado. Após a construção do “Cresça e Apareça”, 

julgamos o grupo mais maduro para interpretar, com as devidas adaptações, um texto escrito. 

 

A maturidade se refletia também na forma como foi assumida pelo grupo a construção 

das personagens. O processo de investigação corporal, pesquisa e experimentações foram 

levados mais a sério, sendo possível perceber que o resultado da dedicação se refletiu no 

palco.  
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O espetáculo “Revolução na América do Sul”, conta a história de José da Silva, um 

trabalhador da indústria que, em busca de melhores condições de vida, é convencido a fazer 

uma revolução para reivindicar as condições e questões trabalhistas. O primeiro momento 

mostra o cotidiano de Zé, e sua relação com Zequinha, que é seu melhor amigo no trabalho. É 

neste contexto que Zé, a partir de uma conversa com Zequinha, é persuadido a fazer 

revolução. Aqui, a relação de poder e submissão já é apresentada. A imagem nº 7 mostra 

Zequinha conversando com José da Silva. A submissão em que os operários estão inseridos é 

visível desde a forma como os corpos de Zé e Zequinha empurram os pneus, repetidamente, 

obedecendo à lógica da reprodução em série, um mecanismo que atrofia as possibilidades  

 

 

 

corporais daqueles sujeitos que desempenham ações como máquinas.  

Logo após, vem a cena de Zé na feira, onde é evidenciada a precariedade da sua 

situação financeira. Neste momento, o espetáculo apresenta o quanto a desigualdade 

econômica no Brasil é injusta e cruel, pois Zé, um trabalhador assalariado com 11 (onze) 

filhos para criar, se depara com a situação de não conseguir sustentar sua família com salário 

mínimo e, mesmo tendo tido aumento salarial no Brasil, o valor não atende às necessidades 

básicas para sustentar a família.  

Imagem 7 

Cena com José da Silva e Zequinha no espetáculo Revolução na América do Sul 
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Neste processo, percorremos um caminho em que os corpos de cada ator tinham que 

revelar, sem o apoio dos recursos cênicos, adereços ou acessórios, o perfil de cada 

personagem e, para alcançarmos esse objetivo, insistimos na mesma estratégia que utilizamos 

na primeira montagem, onde conseguimos que muitos percebessem e identificassem suas 

limitações corporais, e investimos na investigação sobre novas possibilidades de criação 

corporal.  

 

Nesta etapa, contamos com um número bem maior de integrantes. Iniciamos fazendo 

trabalhos específicos em que o grupo, dividido em subgrupos, ficava sob a responsabilidade 

de cada uma das instrutoras do projeto. Esse procedimento permitiu o desenvolvimento das 

potencialidades de todos os personagens. As prostitutas tiveram além das pesquisas e 

investigações corporais durante as aulas, indicações de qual parte do corpo deveria acentuar - 

o rebolado, como o corpo deve estar projetado para parecer insinuante e ousado, como andar 

de forma provocante e sensual.  

 

Neste trabalho, as características da personagem deveriam estar aliadas à proposta 

criativa do ator, para que houvesse uma fusão consciente das expressões corporais. O 

PARTICIPANTE G, ator protagonista do espetáculo, teve dificuldades em encontrar um 

corpo condizente com a condição do seu personagem, que era um trabalhador faminto por 

alimento e por condições melhores de vida para ele e a família. Talvez essa dificuldade se 

tenha agravado pelo fato do ator não possuir em sua memória corporal a fome, além de não 

ter participado da primeira intervenção do projeto. Uma das indicações indispensáveis para a 

construção de José da Silva consistia em imaginar o corpo de um faminto, depois identificar 

os detalhes da diferença entre o corpo dele e esta pessoa com fome.  

 

Durante a primeira indicação, quando o ator 

imaginou o corpo com fome levou imediatamente a 

mão até a barriga, fazendo uma ação óbvia de um 

corpo faminto, pois é na barriga que está os primeiros 

sinais da fome. Aos poucos ele foi incluindo uma 

curvatura no corpo, um andar cansado e uma 

expressão sofrida, formando um conjunto de 
Imagem 8 

Preparação corporal do personagem 

José da Silva 
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características convincentes, sem tirar de José a inocência e a esperança por dias melhores, 

como mostra a fotografia ao lado. Esta construção foi ganhando potência durante o processo 

até que o corpo de José estava pronto, suas ações, seu olhar, suas movimentações eram 

executadas com a fluência de um corpo que necessitava comer e fazer revolução. 

 

Zequinha, amigo do Protagonista Zé da 

Silva, que é um personagem masculino no 

texto, foi interpretada pela PARTICPANTE 

E, configurada na imagem ao lado. Uma 

mulher cuja preparação corporal enfrentou 

alguns entraves até à composição final. As 

características de Zequinha eram de um 

operário dinâmico que transitava entre a 

brutalidade, a agilidade e a esperteza. A atriz, 

que é muita feminina e sensual, se despiu de todas as suas características para emprestar e 

construir o corpo de Zequinha. Em seu processo de construção, os detalhes denunciavam a 

fragilidade do seu trabalho, a forma de pegar na colher para comer, o jeito de sentar, eram 

ações na cena que o corpo da atriz executava, porém desconectado das características da 

personagem. Foi solicitado para ela realizar laboratórios minuciosos de observação no 

comportamento de um operário, para que, através da imagem, ela pudesse reproduzir no corpo 

as ações com verossimilhança, acreditando no seu corpo de operário. 

 

A imagem abaixo de nº 10 mostra a cena em que Zequinha e José estão na indústria, em 

horário de almoço. Zequinha, como sempre muito esperto, convence José da Silva de que a 

única forma de melhorar a situação deles é fazendo uma revolução. A proposta do amigo 

deixa Zé entusiasmado e confiante na ideia. Zequinha elabora um plano, em que ele seria o 

chefe da revolução e todos os operários iriam ser seus subordinados. Convencido pelo amigo 

e pelos ideais de revolução, Zé sai em busca da mudança. 

 

 

 

 

 

Imagem 9 

Personagem Zequinha em espetáculo 

Revolução na América do Sul 
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Referente à criação dos personagens políticos, os atores tiveram como principal 

recomendação para construção do corpo a inspiração em elementos de animais específicos 

como a cobra e a raposa, a fim de colher movimentos corporais que se assemelhassem a elas. 

Esta indicação foi dada em primeiro lugar, buscando integrar o trabalho corporal às máscaras 

que cada personagem usaria na cena. Contextualizando as características desses animais, com 

o perfil dos políticos que o texto de “Revolução na América do Sul” sugere. Para a construção 

dos corpos de cada político, foi pesquisado pelos atores o movimento da cobra quando quer 

dar o bote, a cobra traiçoeira, além da esperteza e agilidade da raposa. Essas metáforas feitas a 

partir das características dos animais foram essenciais na investigação corporal dos atores. 

Sobre essas escolhas estéticas, falaremos logo mais a seguir. 

 

Além dos políticos, os personagens do espetáculo que eram líderes comunitários ou 

representantes do povo, contracenavam com esses políticos e tinham uma atmosfera muito 

parecida com a deles. Com este bloco de personagens, realizamos uma preparação corporal 

voltada para o tema por eles tratado, que era a política no Brasil.  

 

Imagem 10 

Zequinha e José da Silva em Revolução na América do Sul 
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O líder, que falava sobre esportes, expressou no corpo características estereotipadas de 

um jogador de futebol, como a forma de gesticular, de caminhar, inspiradas no atleta. A 

construção do corpo do representante religioso da comunidade obedeceu ao mesmo processo. 

A PARTICIPANTE H, que interpretou na segunda intervenção a personagem que 

representava um líder religioso, por não ter participado do processo da primeira montagem, tinha 

grandes dificuldades na projeção da voz e do corpo. Era como se todas as indicações fossem 

entendidas, tornando-se impossível para ela imprimir no corpo essas expressões. A partir de 

um trabalho minucioso de corpo e voz, as técnicas de liberação corporal e confiança foram 

trabalhadas com jogos como: 

 

João bobo ou João teimoso, p. 95 – 1ª Categoria: Sentir tudo que se toca; Pede-se ao 

grupo que faça um círculo com todos de pé, um voluntário vai ao centro e sem dobrar a 

cintura, começa a arquear as costas, inclina-se para frente, para trás, para direita, esquerda 

deixando o seu corpo ser sustentado pelas mãos dos demais que compõem o círculo. 

 

O vampiro Estrasburgo, p. 161 - 2ª Categoria: Escutar tudo que se ouve: Todos 

caminham pela sala de olhos fechados, e as mãos cobrindo os cotovelos. O diretor toca o 

pescoço de alguém que passa a ser o vampiro, seus braços se esticarão para frente, ele dará 

um grito de horror e doravante procurará um pescoço para vampirizar. 

 

Ritmos de imagens, p. 153 - 2ª Categoria: Escutar tudo que se ouve: Um ator vai ao 

centro do círculo e os outros tentam expressar, um de cada vez, uma imagem rítmica dele e 

isso individualmente, como cada um a sente. Em seguida, todos repetem juntos os ritmos que 

criaram, o ator do centro tenta se integrar nessa orquestra de ritmos que são, segundo os 

companheiros, os seus. 

 

 

Aos poucos a atriz foi superando a timidez e a resistência em investir na construção da 

personagem, o que resultou em uma construção corporal com resultados ainda pouco ousados, 

mas significativos e progressivos tanto para a atriz quanto para a montagem final. 

 

Os feirantes do espetáculo, que foram os trabalhadores representando a população em 

massa, além de buscarem cada um, uma construção corporal específica para a personagem, 

foram convocados a pesquisarem os corpos de transeuntes, das feiras, em busca de 
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personagens tipos que compõem a atmosfera de uma feira. Desse laboratório feito 

individualmente por cada componente, associado aos laboratórios das aulas, resultou em uma 

grande variedade de construções corporais, como o velho, a mocinha, as senhoras, o maluco, 

este último chamado de esfarrapado na trama. Este trouxe para o espetáculo uma contribuição 

significativa no que se refere à estética do espetáculo. 

 

O esfarrapado é um personagem 

maltrapilho, com limitações mentais, mas que 

estava presente e atuante na ideia de fazer a 

revolução, por uma condição de vida mais 

digna para os trabalhadores. A 

PARTICIPANTE F, que interpretou a 

personagem, foi construindo o corpo desse 

esfarrapado com propostas e investidas 

corporais que se consolidavam a cada 

encontro. Para o grupo, a atriz foi 

reconhecidamente uma das revelações no que 

diz respeito à sua atuação, dedicação e 

disponibilidade para a cena.  

 

Ela soube utilizar bem o material de 

pesquisa coletado, em favor da personagem, 

além de inserir o seu “estado interessante”
54

 como subsídio para a cena.  

 

Como podemos perceber na imagem nº 11, o seu corpo estava se modificando, os 

cuidados e a atenção com a atriz durante a preparação corporal foram dobrados e a sua 

gestação não a impediu de atuar com muita competência na montagem, adequando e 

contextualizando para o espetáculo a sua enorme barriga que possibilitou ao personagem a 

verossimilhança pretendida e objetivada pela equipe técnica, que reconhece o mérito do 

trabalho realizado pela atriz. 

 

                                                 
54

 A atriz estava grávida. 

Imagem 11 

Participante F em processo de construção da 

personagem Esfarrapado 
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O esfarrapado era um personagem que tinha a função de representar uma parte da 

sociedade que era subjugada pelos trajes, pela aparência e pela sua deficiência mental, 

resultando num comportamento excessivo e atrapalhado. Ele sofria com a falta de 

oportunidade para trabalhar, o que foi bastante enfatizado na cena dos políticos, quando o 

esfarrapado, diante de tantas promessas e pedidos de paciência, se revolta e tem um ataque de 

histeria. Na cena, a personagem extravasa sua revolta com um grito em protesto a tanto 

descaso e negligência para com as causas do trabalhador. Esta foi uma cena difícil que reunia 

indignação e protesto. 

 

A atriz conseguiu dosar bem o nível de emoção e de indignação que a movia naquele 

momento em que a personagem reivindicava melhores condições de trabalho, salários mais 

justos e mais empregos. Os recursos cênicos de iluminação e figurino enfatizaram a 

interpretação da atriz e o apelo da personagem, como é possível constatar na imagem seguinte 

nº 12. 

 

  

 

A PARTICIPANTE C interpretou a esposa de Zé. A atriz se destacava por suas 

características marcantes como a sexualidade, que era bastante aflorada, além de uma 

estrutura física que se contrapunha a de José, que era franzino e envergado. Na preparação 

Imagem 12 

Personagem Esfarrapara em espetáculo Revolução na América do Sul 
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corporal, a atriz utilizou muitos trejeitos e expressões que são inerentes a ela, como a forma 

de andar, de movimentar, ações que eram sempre tomadas por uma atmosfera de comédia 

seguida de algumas expressões ousadas. Este foi o excesso que coube à equipe equilibrar para 

o espetáculo, pois não podíamos dispensar o material que a atriz nos fornecia, mesmo porque 

algumas propostas funcionavam cenicamente, outras não.  

 

Fizemos um trabalho para equilibrar a dimensão sexualizante das situações e das coisas, 

bem como a comicidade da atriz, estimulando a pesquisa por uma mulher que também era 

sofredora e opressora. Essa busca convergiu no entendimento de todas essas características 

transpostas para o corpo, onde as ações, e as intenções dessa personagem traduziram a forte 

presença corporal dessa mulher e o poder de controle e de manipulação com o marido. 

 

Dentre todos os personagens, o do Patrão foi o mais difícil em termos de construção e 

de alcance dos objetivos cênicos e estéticos, isso por alguns motivos. O fato de a atriz nunca 

ter feito teatro e estar participando do grupo EMBASART recentemente, além da 

responsabilidade em assumir um dos personagens de grande visibilidade que, assim como 

todos os outros, deveria ser construído a partir de bases sólidas, com técnica e pesquisa 

cênica. Porém, a preparação corporal deste personagem merece destaque por estar ocupando 

um lugar decisivo na discussão proposta no fórum, onde os desejos e objetivos do Patrão 

estavam claramente construídos e corporificados.  

 

A figura de nº 13 mostra a imagem do Patrão, projetada através da sua sombra. O 

recurso escolhido enfatizava a posição hierárquica da personagem do Patrão em relação aos 

seus funcionários. Sua silhueta representava a superioridade, a altivez e o autoritarismo sobre 

os operários. A cena revela José da Silva pedindo aumento ao Patrão, pois mesmo tendo 

recebido aumento de salário, ele não conseguia sequer comprar o alimento para sustentar sua 

família, uma vez que, acompanhando seu aumento salarial, veio a subida de preço de tudo. A 
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cena apresenta uma situação atual, provocando a identificação do público.

 

 

 

Durante o processo, deparamo-nos com várias dificuldades. Era necessário investir mais 

na interpretação e no potencial criativo de cada um, visto que esta montagem seria subsidiada 

por um aparato técnico e financeiro com possibilidades de maiores apresentações, do que 

como foi no espetáculo “Cresça e Apareça”.  

 

Na preparação dos atores para “Revolução na América do Sul”, tivemos como base 

principal, além dos jogos do Arsenal do Teatro do Oprimido, o trabalho de experimentação de 

alguns princípios de ações de Laban. Rudolf Von Laban, dançarino, coreógrafo, considerado 

como o maior teórico da dança do século XX, afirmava que as novas pesquisas sobre o 

movimento humano foram inauguradas com a ascensão da indústria.  

 

Segundo Laban, desde o século XX, são as máquinas que substituem o ser humano cada 

vez mais. Porém, se por um lado o ser humano criou as máquinas para poder produzir mais e 

com menos esforço, por outro, a não utilização do corpo, a falta de movimentos contribuiu 

consideravelmente para o aparecimento de problemas, sejam eles físicos, psicológicos ou 

sociais. 

 

Imagem 13 

Personagens José da Silva e o Patrão em espetáculo Revolução na América do Sul 
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Sendo assim, o estudo do movimento teve, durante certo período, a tarefa de encontrar 

técnicas corporais a fim de adaptar o corpo do trabalhador às máquinas que ele utilizava. 

Essas técnicas se tornaram um fator importante na sociedade, tendo por objetivo justamente 

recuperar o movimento perdido. Isso porque o ser humano utilizou mecanismos para criar 

ferramentas e tornar as atividades do trabalho menos duras fisicamente. 

 

Na preparação corporal dos atores de “Revolução na América do Sul, as ações de 

pontuar, deslizar, pressionar, desenvolvidas por Laban, foram estimuladas e reveladas nos 

corpos, investigadas na perspectiva de apontar para caminhos que motivassem a criatividade e 

autonomia durante a construção das personagens. 

 

É certo que os processos de experimentações corporais não geram resultados imediatos, 

pelo contrário, requerem muita dedicação na pesquisa e investigação, principalmente quando 

se trata de atores que estão começando a ter contato com as técnicas teatrais. No entanto, esse 

entendimento sobre o estudo do corpo na cena precisou ser melhor compreendido e seguido 

pelo grupo que, por vezes, permitia que a ansiedade e a precipitação estivessem presentes no 

processo.  

 

A atmosfera da feira foi instaurada a partir da construção dos corpos dançantes, cuja 

preparação para este momento foi conduzida, considerando personagens como verdadeiros 

compradores e vendedores que realizavam estas ações a partir da técnica da dança, e não 

simplesmente do realismo de comprar e vender, enquanto transposição da vida real para cena. 

Neste ponto preciso, Eugênio Barba afirma: (...) a técnica é uma utilização particular do corpo. O 

nosso corpo é usado de maneira substancialmente diferente na vida cotidiana e nas situações de 

representação. (BARBA, 2009, p.33). 

 

Sendo assim, através de uma coreografia sem passos codificados e sistematizados, 

realizou-se o ritual de comprar e vender na feira. 

 

A cena em que o cenário era o da política mostrava a realidade dos governantes que 

esbanjavam e viviam em regalia à custa do dinheiro público. Além da corrupção dos políticos, 

a cena tratava da forma como alguns cidadãos se corrompem em nome de uma situação 

financeira privilegiada e status perante a sociedade. Neste momento do espetáculo, foi 

proposto um formato diferenciado dos demais, para valorizar esteticamente o cenário dos 
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políticos e a interpretação teatral, sendo um desafio à construção desses corpos políticos que 

ganhavam aspectos cênicos surrealistas. 

 

 

 

 

 

Na imagem do espetáculo nº 14, é possível perceber que a iluminação, o cenário, o 

figurino e os adereços compõem a ideia de um cenário político. Todos os recursos utilizados 

contribuíram e ajudaram para essa leitura. No cenário, a imagem da arquitetura do Planalto 

Nacional desenhado no tecido fazia menção a Brasília e, por conseguinte, ao universo político 

partidário. O figurino dos dois empresários, paletó e gravata, foi escolhido porque não é uma 

roupa que marca um estereótipo, ao tempo em que neutraliza o personagem e o torna mais fiel 

à realidade de homens de negócios.  

 

O jornal utilizado por um dos empresários possibilita diversas leituras, uma delas seria o 

empresário que vive o tempo todo se informando e buscando vantagens para seus negócios. O 

figurino dos empresários estabelece um contraste com as outras personagens, que trajam 

adereços que remetem as cores da bandeira do Brasil como as luvas. Assim é demarcado o 

cenário da situação política do Brasil. 

 

 As máscaras da commedia dell´arte caracterizam o aspecto farsesco da cena, 

introduzindo imagens de animais para representar simbolicamente a personalidade e o caráter 

de cada personagem. No caso dos políticos, como já mencionado anteriormente, o animal 

escolhido foi a raposa, por ter características como a esperteza, agilidade e astúcia. Para os 

empresários, a máscara escolhida foi a da cobra, simbolizando agilidade e também seu 

aspecto traiçoeiro e venenoso. A relação feita com os animais se deu a partir de informações 

Imagem 14 

Cena dos políticos em espetáculo Revolução 

na América do Sul 

Imagem 15 

Ensaio da cena dos políticos  
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do senso comum e da observação do próprio grupo sobre o comportamento corporal dos 

animais. Não nos baseamos, neste trajeto, em pesquisas fundamentadas. Nessas conjunturas 

de teorias e senso comum sobre percepções e construções corporais, até chegarmos ao 

produto final do espetáculo “Revolução na América do Sul”, foi preciso um trabalho 

minucioso de preparação corporal. 

 

Antes de chegarmos ao plano espacial concebido para os políticos, desenvolvemos com 

os atores, uma série de exercícios de respiração e de concentração, além de manipulação de 

objetos com os braços e cabeças. Anular partes do corpo (caso da cena dos políticos) foi, além 

de uma estratégia cênica, uma experimentação estética ousada e desafiadora dentro do 

processo. As atrizes que interpretaram os políticos sentiram bastante dificuldade em 

abandonar o personagem anterior, do espetáculo Cresça e Apareça, repetindo, no novo 

processo, trejeitos e marcas corporais das personagens anteriores.  

 

Fizemos diversos exercícios para construção gestual dos braços e expressividade, 

primeiro no plano baixo, em seguida, nos elevamos ao plano médio, para que os atores 

sentissem a representação hierárquica instaurada a partir dos níveis, tanto sobre os políticos 

quanto sobre os empresários, ou quem quer que entrasse na sala deles. 

 

Essa construção se tornou ainda mais complexa quando nos deparamos com a 

resistência dos atores em aceitar a ideia de anular uma parte do corpo. Isso por conta ainda da 

hegemonia da interpretação realista, em que os corpos seguem um modelo de construção 

condizente com a realidade, principalmente nas telenovelas veiculadas pelos meios de 

comunicação de massa. Por esta razão, a resistência ao grotesco, ao surreal e a outras estéticas 

teatrais que são completamente compreensíveis. Ainda assim, insistimos na proposta, que nos 

proporcionou bastante trabalho e ocasionou problemas durante o processo, como a desistência 

de alguns atores em continuar com o personagem, o desejo de mudar de cena e deixar de 

participar desta. Ainda assim, com todas as dificuldades, os resultados foram satisfatórios e 

prazerosos. 

 

O espetáculo é repleto de magia e encanto, ao tempo em que trata de uma realidade que 

é atual e cruel. Sem dúvidas, a força do espetáculo está no diversificado universo que 

produziu e por ele foi produzido, o qual abrange as técnicas do “arsenal” até os acessórios de 
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cada personagem. Em cada personagem, está impregnado o que cada ator doou de si. Os 

corpos foram trabalhados e retrabalhados para dar forma a uma nova persona, como um 

instrumento. 

 

Segundo Mauss
55

, “o corpo é o primeiro e mais natural instrumento do homem [...] o 

primeiro e mais natural objeto técnico” (MAUSS, 1934 p.114), objeto este que é sensível e 

consciente, que reflete o que somos e o que fomos, os únicos responsáveis pelo que acontece 

com nossos corpos, somos nós mesmos, que fazemos nossas escolhas e trilhamos nossos 

caminhos, sendo assim... “cada pessoa mecaniza o seu corpo para melhor executá-los, 

privando-se então de possíveis alternativas para cada situação original”. (BOAL 2007, p.61) 

 

O processo foi muito importante para o fortalecimento tanto do grupo, quanto de cada 

participante do EMBASART. Além de tudo, as apresentações possibilitaram o 

amadurecimento do grupo e dos trabalhadores enquanto atores protagonistas de suas ações e 

ideias, tanto no que diz respeito à autonomia individual, quanto à responsabilidade com os 

fazeres teatrais. 

 

Ao final do espetáculo, na última cena, é evidenciado o fracasso de Zé em tentar fazer a 

revolução honestamente, e a cobrança do Patrão e da esposa para que ele desista da ideia de 

lutar por uma situação melhor de vida, aceitando e se acomodando à situação já estabelecida. 

A partir deste momento, inicia-se o fórum para buscar possíveis alternativas de resposta às 

perguntas: E agora, o que Zé deve fazer? Encontrar formas de continuar a sua luta ou desistir 

e aceitar a situação?  

 

Zé agora é um corpo sem voz, sem fala, sem chão, 

sem apoio, sem caminhos, um corpo que não tem fome 

somente do alimento, tem fome de dignidade, de respeito e 

de justiça. Estas fomes estão marcadas em seu corpo não 

somente porque sua estrutura física reflete essas 

necessidades. O seu corpo encurvado, sua mão que, por 

vezes passa na barriga, seu andar cambaleando, sua 

                                                 
55

 Marcel Mauss foi um importante sociólogo e antropólogo francês. Na sociologia e na antropologia social 

contemporânea, foi considerado o pai da antropologia francesa. 

Imagem 16 

Processo de preparação corporal do 

personagem José da Silva 
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expressão de cansaço e suas mãos levadas à cabeça excessivamente numa ação de tirar e 

colocar o chapéu, como se, por um milagre, de alguma forma, a resposta para tantas perguntas 

pudesse aparecer para tirá-lo daquela situação de miséria.  

 

3.4 A Máquina Escavadora – O processo 

 

A terceira intervenção do projeto Teatro-Fórum e Pedagogia da Intervenção na 

Indústria foi construída e inspirada a partir do A Máquina Escavadora,  tradução didática 

realizada a partir da peça La Machine Excavatrice  – do dramaturgo francês Armand Gatti,  

que descreveremos com maiores detalhes mais adiante. 

 

Na construção deste último espetáculo previsto no projeto, considerávamos ter um rico 

material, tanto em termos de conteúdo, quanto no que se refere à preparação de elenco, o que 

não significou que o trabalho foi menor. Tínhamos um texto do francês, Armand Gatti, e as 

temáticas de equidade que estavam sendo pesquisadas pelo NARTE (Núcleo de Arte) através 

do Programa de Qualidade de Vida do Trabalhador. Os participantes demonstraram muito 

interesse em abordar as temáticas sobre racismo, assédio no trabalho e acessibilidade, como 

forma de chamar a atenção da comunidade para a realidade dentro da empresa. As situações 

de opressão aconteciam cada vez com mais frequência e os trabalhadores defenderam a 

importância de tratar sobre isso através do teatro. 

 

Iniciamos nosso processo reunindo material para a montagem das cenas. A partir das 

improvisações e dos depoimentos, chegamos a um resultado cênico que tinha uma estrutura 

estética inspirada no texto de Armand Gatti com abordagens e temáticas que aconteciam no 

interior da empresa.   

 

3.4.1 Sobre Armand Gatti – Breve biografia 

 

Poeta, jornalista, roteirista, cineasta, Gatti também foi um importante escritor e diretor 

de teatro do século XX. Nasceu em 1924 em Mônaco, filho de imigrante italiano. Foi preso 

em 1943 e chegou a ser condenado à morte, mas conseguiu escapar por causa de sua pouca 

idade. Gatti foi enviado ao campo de trabalho para Lindemann Hamburgo, mas conseguiu 

escapar e voltou à França.  
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Tornou-se jornalista a partir de 1946, atuando nos jornais Parisien Freed, Paris Match, 

França Observateur, L’Express. O autor, em 1954, ganhou o Prêmio Albert Londres
56

. 

Entretanto, segundo ele, sua condição de jornalista era principalmente um meio de ganhar a 

vida. Seu principal interesse era poder viajar e continuar sua aventura política, em todo o 

mundo, de forma poética e revolucionária. 

 

Durante suas viagens, Gatti conheceu as pessoas que influenciaram profundamente sua 

vida e sua obra. Entre outros: Fidel Castro, Ernesto Guevara, Mao Tsé-tung, todos que ele 

conheceu através de livros e conversas. 

 

Armand Gatti não abandonou o seu trabalho como jornalista para se dedicar ao teatro, 

porém sua obra de teatro continuou em Montreuil, onde se instalou e começou a trabalhar 

com os pomeranos que eram jovens marginalizados (ex-prisioneiros, reclusos, dependentes 

químicos). Gatti continuou sua aventura com o teatro ampliando sua experiência, criando e 

escrevendo para toda a França. 

 

3.4.2 A Máquina Escavadora – texto original a partir da tradução de Isabela Silveira e 

Antônia Pereira 

 

A Máquina Escavadora é um texto escrito pelo dramaturgo Armand Gatti e conta a 

história de Totuy e Marianne, um guerrilheiro e uma profissional de meteorologia, que 

tiveram, no passado, um relacionamento afetivo. No presente, Totuy se encontra em Cuba, à 

frente da colônia de invasão Che Guevara, e Marianne vive na França, exercendo sua 

profissão. Ambos se perguntam se é ou não possível prosseguirem nesta relação, já que se 

encontram distantes e com projetos de vida bem diferentes. Esta discussão do casal tem lugar, 

se não num plano onírico, no mínimo numa dimensão poética, considerando que os dois se 

encontram em locais distantes e distintos e que misturam, às suas considerações, diálogos do 

passado e do presente. Os companheiros de Totuy se opõem veementemente ao romance, por 

considerarem a luta armada incompatível com uma relação dessa natureza. Em dado 

                                                 
56

 Este prêmio é dado em forma de reconhecimento ao melhor jornalista em língua francesa do ano, escolhido a 

partir de uma lista de candidatos com menos de 40 anos. 
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momento, os atores abrem a discussão para os espectadores, que passam a opinar, através da 

votação e da participação direta na cena.   

 

A Máquina Escavadora ou para entrar no plano de cerceamento da Colônia de Invasão 

Che Guevara comporta 5 personagens: Totuy alias Diaz, o Capitão cubano, Marianne, sua 

mulher, Cecil, Dionige, Rogelio – camaradas de Totuy. A peça subdivide-se em quatro 

espaços- norte, sul, leste, oeste, todos localizados e decorados com os diferentes elementos de 

uma máquina escavadora. No centro, um abrigo meteorológico ocupado pela personagem de 

Marianne, no qual se encontram diferentes espécies de aparelho: pluviômetro, thermoscópio, 

barômetro, anemômetro, higrômetro e radiossonda.  

 

No início, entre os espaços leste e norte, numa atitude de personagens congelados como 

em fotografias, se encontram Totuy, Dionige, Cecil e Rogelio.  Sobre o abrigo meteorológico, 

Marianne lê cartas. Por vezes, ela interrompe a leitura para olhar uma fotografia. Toda a 

intriga ancora-se nesta troca de cartas. Os personagens não se falam diretamente, eles se 

contam. A rigor, A Máquina Escavadora pode ser definida como uma peça de cinco 

personagens que se encontram diante do público. Trata-se de uma tentativa de integrar à 

linguagem teatral formas que, a priori, não são teatrais. Para Gatti, esta solução surgiu como a 

mais viável. O debate de A Máquina Escavadora gira em torno da pertinência da relação do 

casal protagonista da ação, Totuy e Marianne. 

 

 

3.4.3 Máquina Escavadora - a montagem do 

Embasart 

 

O grupo de Teatro EMBASART montou o 

espetáculo intitulado Máquina Escavadora, orientando o 

debate para questões acerca de preconceitos de ordem 

social, racial, gênero e sexualidade. O espetáculo possuía 

uma linguagem poética e, no pano de fundo, a imagem de 

uma máquina escavadora para "escavar" os preconceitos 

escondidos. Neste contexto, espectadores e atores 

definem conjuntamente os rumos do próprio espetáculo. 

Imagem 17 

Cartaz da terceira intervenção 

Máquina Escavadora 
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A montagem debate as questões de opressão, em seu segundo momento, durante a 

sessão de Teatro-Fórum, em que são abordadas basicamente três situações de conflito com 

temáticas diferentes em um único enredo, quais sejam: racismo, assédio sexual e 

homossexualidade e acessibilidade. 

 

A peça se inicia com um foco de luz em Marianne sozinha em cena, na posição Norte
57

, 

dançando com movimentos inspirados na Dança Flamenca. Depois, entram os três Totuys 

dançando e cortejando Marianne, cada um com as características de seus personagens. 

Marianne representa para os Totuys uma figura inalcançável, etérea, quase que impossível. 

Ela é com quem todos os Totuys sonham, mas por serem (e se permitirem) rebaixados, 

discriminados e oprimidos, não conseguem alcançá-la. 

 

 Totuy, no texto original, é oprimido por estar o tempo todo ouvindo os outros dizerem 

que ele tem que escolher entre o amor e a ideologia política. Nessa adaptação, ela
58

 também é 

impossibilitada de amar por ser “menos”, ao se permitir ser explorada ou discriminada por ser 

negra, gorda ou homossexual. As cenas de Marianne acontecem como transição, mostrando 

sempre esse amor inalcançável, imaginário e sonhado. Ela terá sempre como característica a 

dança sedutora. 

 

Para iniciar a cena que trata sobre assédio 

sexual e homossexualidade dentro da empresa, o 

espetáculo demarca suas transições a partir do 

coro corifeu, que, introduz de forma poética, 

musical e dançante o tema que será abordado, 

conforme mostra a imagem. 

 

A preparação do coro corifeu foi seguida 

de bastante ensaio e técnica e foi conduzida pela 

                                                 
57

 No texto original, o autor utiliza essas indicações para orientar a trama no espaço cênico. Optamos por seguir 

essa estratégia na adaptação do EMBASART. 

 
58

 Na adaptação do EMBASART, a personagem de Totuy é interpretada por três mulheres diferentes e sua 

conotação no espetáculo é feminina. 

Imagem 19 

Ensaio geral do Coro Corifeu em Máquina 

Escavadora 
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doutoranda e instrutora do projeto, Vica Hamad, em conjunto com a equipe, resultando em 

um trabalho sequenciado.  

 

 Primeiro: o trabalho iniciou a partir da andança/dança sincronizada, que 

tinha como objetivo instaurar um ritmo comum para aquele grupo de pessoas;  

 Segundo: O corifeu realizava movimentos e gestos estimulados por uma 

música espanhola e o coro seguia esses movimentos sendo contagiado não só pelos 

movimentos, mas também pelos sentimentos que o corifeu demonstrava. Esta função 

ia sendo revezada, por todos, logo ora se ocupava o lugar do corifeu, ora se estava 

compondo o coro; 

 Terceiro: enfatizar uma parte do corpo para mover em sincronia, por 

exemplo: somente o braço direito faria três movimentos, depois parava, e assim 

sucessivamente com cada parte do corpo. Pernas, braços e tronco; 

 Quarta: estabelecer um ritmo sonoro para o coro, explorando projeções 

e sincronia.   

 

 

 

 

Imagem 19 

Ensaio do Coro Corifeu 
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Em consonância com as sequências do trabalho de preparação corporal, a primeira cena 

conta a história de Totuy, uma mulher lésbica bastante atraente e fina. Ela encontra o colega 

de trabalho, que é gay assumido, e lhe conta como foi o seu dia. Diz estar muito angustiada 

com o que aconteceu, pois o seu chefe mais uma vez lhe assediou sexualmente e moralmente 

com insinuações e propostas desrespeitosas. Totuy deseja mudar de setor por conta desses 

ocorridos e vive bastante angustiada, pois não consegue assumir na empresa que é 

homossexual. Apaixonada por Marianne, Totuy não consegue assumir sua homossexualidade.  

 

A atriz que interpretou Totuy homossexual precisou superar alguns entraves para 

construir sua personagem e realizar as cenas. Houve um trabalho intenso de desconstrução, e 

foi necessário recorrer ao conceito cunhado por Boal: 

 

O conceito fundamental, para o ator, não é o ser do personagem, mas 

o querer. Não se deve perguntar quem é, mas o que quer. A primeira 

pergunta pode conduzir à formação de lagoas de emoção, enquanto a 

segunda é essencialmente dinâmica, dialética, conflitual e, portanto teatral. 

(BOAL, 2007, p. 74) 

 

Buscamos então trabalhar com a atriz na perspectiva do desejo da personagem, 

construindo, a partir daí, um perfil para Totuy. Os jogos como “Troca de Papéis
59

” (p. 208) e 

“Troca de Máscaras
60

” (p.207) ajudaram na coleta de material para a construção da 

personagem. Os jogos possibilitaram que todos do grupo contribuíssem, experimentando 

gestos, movimentos e sons que caracterizavam o personagem. A partir dos exercícios e jogos, 

a atriz foi conseguindo se aproximar do desejo da personagem, desmecanizando o corpo e 

permitindo arriscar novas posturas, novos movimentos. A imagem nº 21 mostra Totuy em um 

gesto de carícia a Marianne, seu grande amor. 

                                                 
59

 Os atores ensaiam o papel que não estão interpretando (cada pessoa fazendo o personagem do outro). Deste 

modo, cada pessoa pode dar a sua versão dos outros personagens e estudar as versões de seus próprios 

personagens propostas por outro. 

 
60

 Os atores inventam personagens caminhando em círculo, comportando-se como são realmente. Prestam 

atenção em como cada parte do corpo se move pelo espaço. Depois dessa auto-observação, eles começam a 

mudança. Cada pessoa experimenta tudo que quiser e constrói uma máscara, um personagem físico diferente de 

si mesmo. Deve pensar em alguém diferente, alguém real, ou alguém que o oprime. 
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A cena deixa em aberto a questão do posicionamento de Totuy em relação ao assédio do 

chefe. Tal questão será discutida durante o fórum. Esta cena teve como recurso o teatro mudo: 

enquanto a história é relatada pela personagem, ela é encenada simultaneamente. 

 

O espetáculo é todo permeado com pequenas cenas interligadas por momentos de 

reflexão e provocação para o público, como na transição, que introduz a cena de temática 

racista, cujo texto é composto por frases com ditados racistas utilizados para depreciar o 

negro. As frases foram vocalizadas sob forma de poema, instaurando nesse momento uma 

quebra da convenção teatral, ato característico do efeito de distanciamento de Bertolt Brecht. 

 

Momento de crítica 

 

Nêgo quando não caga na entrada, caga na saída. 

 O que acontece quando um negro pisa na merda? Aumenta a merda.  

 Branco quando corre, faz cooper; e preto quando corre, está fugindo da polícia  

Imagem 21 

Totuy e Marianne em cena no espetáculo Máquina Escavadora 
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 O que foi que Deus disse quando criou o segundo negro?  Puta merda! Queimou de 

novo. 

Por que na África não tem cartomante? Porque negro não tem futuro. 

 Quando é que preto é bonito?  Quando ele é preso e o delegado olha para o Boletim de 

Ocorrência e diz “bonito, hein?”  

 O que significa 10 milhões de crioulos na lua? Paz na Terra, ou eclipse lunar. 

Quando é que negro é gente?  Quando alguém bate na porta do banheiro e ele 

responde “tem gente”  

Quando é que negro é gente?  

 

Momento de reflexão 

 

Gente é pra brilhar e não para morrer de fome  

Que país é este que não respeita a sua etnia?  

Quero um país diferente, onde cada um possa viver seus direitos plenamente.  

 Mas vejam só o que acontece no dia a dia das nossas instituições 

 

Os textos são de autoria coletiva, criados pela equipe. O texto intitulado como 

Momento de crítica foi dito em forma de repúdio aos ditos populares que depreciam e 

agridem o negro. A escolha pelos ditos reforça a ideia de que a transformação vem através da 

ação, pois quando o texto foi dito em cena, o público riu. Riso ambivalente por revelar, ao 

mesmo tempo, prazer e preconceito. Logo após o riso, o silêncio total, anunciando a redenção, 

a conscientização do ato, do preconceito, da discriminação. A ação dramática possibilita o 

distanciamento para olharmos nossos próprios defeitos e limitações. 

 

Após a passagem do coro corifeu com o poema feito repleto de passagens racistas, a 

peça traz a situação de Totuy, uma excelente funcionária de uma empresa de grande porte que 

elabora um importante projeto para ser apresentado, com objetivo de dar visibilidade e 

maiores lucros para a empresa. Por ser uma mulher negra e gorda, seu chefe a impede de 

apresentar o projeto de sua total autoria e convoca uma mulher loira, segundo ele, com 

aparência mais apropriada para apresentar o projeto de forma solene. A situação de Totuy é 

levada a fórum para ser debatida cenicamente. 
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 Durante a preparação corporal e a construção de Totuy, negra e gorda, a atriz revelou 

sua identificação com a personagem. Havia sempre nos ensaios uma carga emocional grande 

por parte da trabalhadora-atriz, fato que poderíamos destacar em dois aspectos: um bom, por 

termos sempre um nível de sensibilização e verdade na interpretação da atriz. Existia muita 

verdade na ação dramática, e a verossimilhança se podia verificar na interpretação da atriz. 

Por outro lado, o aspecto que em alguma medida atrapalhou a preparação dessa personagem 

foi a dificuldade em experimentar novas construções corporais. Mesmo compreendendo a 

identificação com a personagem, foi necessário desenvolver estratégias para não deixar que a 

atriz se limitasse aos seus próprios gestos e movimentos. 

 

Para conseguirmos atingir o objetivo de estimular a capacidade criativa corporal, 

fizemos alguns jogos da série do espelho, entre eles está o jogo O espelho narcisista (p. 179). 

Em duplas, cada participante imagina que se olha no espelho e se vê belo. Mas a imagem que 

vê é a do companheiro em frente. Cada um deve tentar reproduzir com a maior exatidão 

possível todos os gestos de prazer, toda a alegria que sente quanto está bem consigo mesmo, 

quando está feliz por ser quem é. Se está feliz, deve fazer um gesto de felicidade, mas verá a 

imagem no corpo de outra pessoa. Ao mesmo tempo, a outra pessoa verá a imagem do seu 

parceiro.  

 

Neste e em todos os jogos feitos direcionados para esta cena, foram enfatizados além da 

questão da própria imagem e a do outro, a memória afetiva, técnica desenvolvida por 

Stanislavski, a fim de que a atriz construísse a personagem a partir das suas próprias emoções 

e memórias. Nesta técnica, o ator deve buscar em si mesmo os pensamentos e emoções da 

personagem, procurando criar uma apresentação similar à da vida real, desenvolvendo um 

trabalho sobre suas próprias emoções, sentimentos e memórias vividas. 

  

Ao final da cena, Totuy é convencida pelo chefe de que a funcionária loira deve 

apresentar seu trabalho, deixando para o público a pergunta: Totuy deve aceitar que outra 

pessoa apresente seu projeto ou deve lutar para ser reconhecida profissionalmente? 

 

Na imagem nº 22, a protagonista aparece com o seu chefe, e a funcionária loira indicada 

pelo chefe para substituí-la na apresentação do seu projeto fora da empresa. 
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Para tratar da terceira temática do espetáculo, acessibilidade, foi construído um ônibus a 

partir da dinâmica do coro corifeu, para ambientalizar a situação de Totuy, uma mulher 

portadora de deficiência física que é desrespeitada e maltratada pelos passageiros do ônibus, 

pelo fato de não poder caminhar e precisar de uma cadeira de rodas. Ainda nesta cena, é 

mostrada a personagem portadora de deficiência visual que tem dificuldade em se deslocar. A 

falta de acessibilidade gera momentos de tensão e conflito sobre a situação de Totuy.  

 

O desejo em explorar o tema da acessibilidade na empresa motivou a construção de uma 

cena que, ao mesmo tempo provocava, incitava e divertia o púbico. A personagem cadeirante 

foi criada com base em alguns conhecidos e amigos da atriz que a interpretou. Utilizamos a 

estratégia em que ela usava sempre o plano baixo, para conotar limitação das pernas. Optamos 

por não utilizar uma cadeira de rodas, entendendo que o significado da cadeira poderia ser 

transmitido e até mesmo superado a partir da expressão corporal. 

 

A atriz passou pelo processo de construir a personagem trabalhando sempre no plano 

baixo. Os desejos não podiam ser reduzidos a uma limitação física, por isso o personagem foi 

Imagem 22 

Totuy com seu chefe e as funcionárias da empresa em ensaio de Máquina Escavadora 
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construído com essa perspectiva, tendo sua expressividade marcada pela alegria e o 

dinamismo. Durante a construção da cena, a atriz foi desenvolvendo a habilidade para se 

deslocar sentada, anulando o movimento das pernas. Não poder mexer as pernas causou na 

atriz um exagero de movimentos com os braços, como se pudesse compensar o movimento 

das pernas com os braços, ou então utilizar os braços como principal forma de expressão.  

 

Para desenvolver a capacidade de se deslocar sentado, utilizamos a série de exercícios 

de caminhada da categoria I Sentir tudo que se toca. Trabalhamos o ritmo, a velocidade, a 

intensidade, além dos exercícios e jogos para a expressão facial como, por exemplo, o jogo 

“Soma da mascaras” (p.199). Neste jogo, pede-se ao ator que, sem perder nenhuma das 

características da sua própria máscara, nenhum dos seus elementos, lhe junte uma ou mais 

características da máscara de um companheiro. Pode-se fazer várias combinações juntando 

elementos à máscara ou trocando-os reciprocamente entre dois ou mais atores. Também se 

pode fazer a máscara que seja a soma de todos os integrantes do grupo, utilizando o elemento 

mais característico de cada um. 

 

Imagem 23 

Totuy deficiente física , Totuy negra e Marianne em ensaio de Máquina Escavadora 
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A cena ainda abordava outra situação de acessibilidade através do personagem que tinha 

deficiência visual. A atriz que interpretou a personagem cega construiu a personagem com 

apoio da bengala. Ela sentiu-se segura com o objeto, não tendo dificuldades para interpretar a 

personagem. O objeto lhe proporcionava apoio cênico e a bengala funcionava como a 

extensão do seu corpo. Na construção da cena, a atriz trabalhou a relação do seu corpo com a 

bengala, utilizando-a sempre nos momentos de preparação para os ensaios e nas atividades de 

construção da personagem. 

 

  

 

Ao final da cena, as situações de acessibilidade, vividas dentro do transporte coletivo 

tanto pela portadora de deficiência visual, quanto pela de deficiência física, são colocadas 

para o público refletir e se posicionar ativamente propondo alternativas para o problema 

encenado. 

 

O espetáculo reúne poesia, reflexão crítica, muita dança e uma bela trilha sonora, 

elementos que possibilitaram discutir cenicamente três questões distintas, a partir de situações 

Imagem 24 

Ensaio geral da cena do ônibus em Máquina Escavadora 
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reais de opressão.  O processo de montagem permitiu a experimentação de recursos e 

estratégias cênicas não utilizadas nos outros dois espetáculos, a exemplo da narradora 

Marianne, que representava o desejo de cada personagem protagonista; ao mesmo tempo em 

que ela aparecia como uma figura sensual e envolvente, era provocadora, ressaltando e 

enfatizando para o público as formas de opressão no espetáculo. Foi possível construir o 

espetáculo com três protagonistas que abordavam dimensões diferentes da opressão, e que ao 

mesmo tempo em que eram três, era apenas um: um Totuy que interpretou várias versões do 

universo opressivo a que todos estão submetidos. O espetáculo, além de explorar temáticas 

atuais, pouco discutidas, a partir de uma perspectiva política e artística, finaliza com as três 

questões lançadas aos espect-atores para serem discutidas durante a sessão de Teatro-Fórum. 

 

3.5 E agora, José? 

 

É profissionalmente recompensador rever os corpos se renovando, entendendo e 

correspondendo aos estímulos de criação e improvisação, hoje com muito mais maturidade e 

consciência do que ontem. Compreender que “a ignição sensório-motora que impulsiona e 

alimenta a ação corpórea se estende pelo tempo” (GREINER, 2009 p.13) é não ter pressa, 

portanto, saber esperar é respeitar o processo de acordo com o tempo de cada organismo, e os 

resultados serão aplaudidos, tanto no teatro quanto na vida. Vamos corporificando nossos 

aprendizados sem pressa no EMBASART. 
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ASPECTOS CONCLUSIVOS 

  

 
Entre rascunhos, rabiscos e anotações, esta é a versão mais próxima da que 

consideramos ideal, dentro da proposta de pesquisa qualitativa e participativa. Não chamaria 

de conclusivo este momento, devido ao caráter definitivo que a palavra sugere.  

 

Já que esta pesquisa pretende continuar aprofundando outros aspectos e alcançando 

novos rumos, estendendo o cerne da discussão para o corpo enquanto experiência no fazer 

teatral. Claro que este planejamento ainda está na esfera dos pensamentos e ideias, mas eles já 

existem e vão ser corporificados em outro ciclo. Entendo que, neste momento, a importância 

maior deve ser dada ao que conseguimos alcançar e contribuir com este trabalho. 

 

No entanto a pesquisa traz para o leitor um apanhado geral sobre o Teatro enquanto 

possibilidade de transformação, que gera estratégias para alçar estados corporais de 

descoberta, de inconformismo ou de simplesmente prazer. Um prazer que ressignifica alguns 

valores e importâncias, muitas vezes esquecidos, como a humanização do humano, o 

desenvolvimento da autoestima, da sensibilidade, as relações de amizade, de companheirismo 

e de respeito que se fortaleceram dentro do grupo EMBASART após a experiência com o 

Teatro do Oprimido.  

 

É importante ressaltar o espaço fundamental que o Teatro do Oprimido ocupa na 

comunidade teatral, conseguido a partir da ideologia e coragem de Augusto Boal, que lutou 

até o final de sua vida por um teatro político e popular. Nesse sentido o teatro em todas as 

suas formas e dimensões é capaz de transformar e ressignificar o sujeito, que mesmo fora da 

ação teatral está dentro, afetando-se a partir da fruição e recepção.  

 

O lugar de quem assiste é tão transformador quanto de quem o faz, assim acreditou Boal 

quando propôs o teatro-fórum, assim acredita a autora deste trabalho que foi movida por  uma 

mudança a partir do teatro. Com isso não tenho a intenção de relacionar radicalmente o teatro 

à mudança, mesmo porque entendemos que as formas de apropriação e desenvolvimento da 

arte relacionam-se com ideologias e crenças que envolvem valores éticos, estéticos, além de 

responsabilidade e compromisso.  
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O esforço neste trabalho está em reforçar o pensamento de que o teatro bem como a arte 

em si é geradora de possibilidades e alternativas concretas que perpassam por várias 

dimensões, sejam elas: educacionais, imagéticas, cognitivas, visuais, tecnológicas, 

psicológicas, políticas, sociais, culturais, físicas, estruturais e tantas outras talvez impossíveis 

de caberem nesta relação, mas que dimensionam a amplitude do fazer teatral.  

 

Esta experiência com o EMBASART simboliza exatamente a grandiosidade que é fazer 

teatro, pois reúne pessoas e as desafia durante todo o tempo, desde o simples ato de obedecer 

aos horários estabelecidos pelo grupo, até o bom desempenho individual e coletivo na cena e 

na vida. O projeto de Teatro-Fórum dentro da EMBASA possibilitou a realização de uma 

experiência única e importante para o EMBASART.  

 

Percebemos que o Teatro do Oprimido foi para o grupo um detonador de 

questionamentos, reflexões e possibilidades que, ao longo de dezoito meses, foram reveladas, 

potencializadas e discutidas durante o processo. 

 

O teatro no universo de uma empresa foi ganhando um valor artístico e pedagógico 

significativamente relevante, a experiência com o Teatro-Fórum priorizou os aspectos tanto 

humanísticos de cada sujeito envolvido no projeto, quanto a concepção, estética, fruição 

teatral e desenvolvimento do processo.  

 

Mesmo que o fazer teatral ainda não tenha alcançado a importância pleiteada dentro da 

empresa, houve uma conquista de espaço e respeito do grupo diante dos funcionários e 

gestores, algo que merece ser ampliado, mas que não deve ser deixado de ser enfatizado 

enquanto uma vitória conseguida a partir de muita dedicação e união. 

 

Nesse sentido, é possível destacar o alcance técnico, sensível e criativo que o grupo 

atingiu, desenvolvendo mecanismos para superar os desafios e as dificuldades. Deixo 

registrado nestas linhas compartilhadas com a comunidade acadêmica e civil a contribuição 

para as Artes Cênicas, que se inscreve enquanto uma possibilidade de deslocar corpos bem 

acomodados em contextos atrofiadores, para áreas de turbulência. Propomos uma ampliação 

do fazer teatral em organizações diversas onde estejam envolvidos trabalhadores que busquem 
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uma humanização no sentido de se entenderem enquanto sujeitos que pensam se emocionam e 

erram. Sujeitos que não podem ser resumidos a estatísticas que contabilizam produção dentro 

de uma empresa. O teatro humanizou e transformou, provocou estados de corpos capazes de 

se moverem, de ressignificar e transformar seus ambientes e suas realidades. Corpos que se 

permitiram afetar a partir da experiência estética, que foram transformados em corpos 

enquanto experiência.  

 

Esse trabalho pretende uma modesta contribuição para aqueles que desejam desenvolver 

um trabalho de preparação corporal, no âmbito da criação teatral, dentro do universo 

empresarial e ancorado nos princípios da Poética do Oprimido, na perspectiva de montagens 

de espetáculos de teatro, pelo viés da técnica do Teatro-Fórum, em particular. 
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