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RESUMO 

Este trabalho se propõe a discorrer sobre as contribuições da obra de Augusto Boal 

e sua provável relação com a psicologia. Para tanto, realizou-se uma pesquisa 

bibliográfica acerca do tema, a partir da consulta de livros, documentários e artigos 

científicos na área. Em um primeiro momento, buscou-se elucidar a cerca da vida de 

Boal, bem como, o Teatro do Oprimido. No decorrer da dissertação, foram 

apresentados os conceitos de opressão de diversos autores que contribuiriam para o 

campo psicológico e o meio social. Diante disso, conclui-se que a relação entre as 

técnicas do Teatro do Oprimido e a Psicologia pode ser possível e de grande valia 

para a prática dos psicólogos. 

Palavras-chave: Teatro do Oprimido, Augusto Boal, Opressão, Psicologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

This paper aims to discuss the contributions of Augusto Boal’s work and its probable 

relationship with psychology. To do so, a bibliographic research on the subject was 

carried out, from the consultation of books, documentaries and scientific articles in 

the area. At first, we sought to elucidate the fence of Boal's life, as well as, the 

Theater of the Oppressed. During the dissertation, the concepts of oppression of 

several authors that contributed to the psychological field and the social environment 

were presented. Thus, it is concluded that the relationship between the techniques of 

Theater of the Oppressed and Psychology may be possible and of great value for the 

practice of psychologists. 

Keywords: Theater of the Oppressed, Augusto Boal, Oppression, Psychology. 
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1. Introdução 

O teatro do oprimido, técnica artística criada por Boal, propõe problematizar 

questões sociais de maneira teatral e transformar assim a realidade social vigente.  

A psicologia, por sua vez, embora possua as mais distintas vertentes e escolas, tem 

como base a mudança, sobretudo, aquelas que dizem respeito ao indivíduo, seu 

modo de agir, de pensar, de desejar e criticar. A partir dessa premissa, o presente 

trabalho visa arguir se as técnicas criadas por Boal podem ser valiosas ao mundo 

psicológico, bem como, ao psicólogo em sua prática profissional. 

A psicologia tem como parâmetro desenvolver a autonomia e a reorganização do 

sofrimento psíquico, enquanto o pensamento inovador de Boal vê a arte como uma 

ação política, de empoderamento e construção do pensamento crítico, possibilitando 

ao indivíduo dar voz a suas questões internas, assim como permite uma maior 

visibilidade dos oprimidos. Diante disso, se tem por objetivo elucidar se a arte de 

Augusto Boal auxilia ou prejudica o processo terapêutico, explicitar as principais 

técnicas por ele criadas e relacioná-las com o mundo psicológico. 

Nesse sentido, a proposta deste trabalho se justifica pela busca em compreender 

e estudar novos conceitos que possam favorecer e estimular a autonomia dos 

indivíduos, fornecendo-os uma vida independente e de qualidade. O estudo e 

aperfeiçoamento de novos conceitos e técnicas, além de qualificar o psicólogo, 

enriquecem sua prática e o ajuda a alcançar seus objetivos junto ao atendido mais 

facilmente. 

O Teatro do oprimido é uma expressão física que pode ter o poder de traduzir em 

gestos e ações a psique humana, ou seja, explicitar o que é de difícil percepção, 

trazer a tona o que vive adormecido nos redutos da mente humana. E para o 

psicólogo estar de posse dessas informações e trabalhá-las seria de valor 

inigualável; Já para o indivíduo que buscou o tratamento, a técnica seria 

importantíssima, uma vez que abrange suas dimensões psíquicas como um todo. As 

técnicas e conceitos de Boal são para o meio acadêmico informações pertinentes a 

serem lapidadas e que podem, no futuro, levar a resultados extremamente positivos. 

Assim sendo, seria de grande importância para a formação do profissional de 

psicologia conhecer o trabalho de Augusto Boal. 
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Para a elaboração do presente trabalho foi realizada uma pesquisa qualitativa de 

caráter descritivo utilizando-se de revisão bibliográfica sobre o trabalho Augusto Boal 

e o Teatro Oprimido, bem como, autores relevantes no meio psicológico e 

acadêmico, tais como Michel Focault, Paulo Freire e Hannah Arendt. 
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2. Boal e o teatro do oprimido 

Augusto Pinto Boal nasceu no Rio de Janeiro em 16 de março de 1931, foi 

diretor de teatro, dramaturgo e ensaísta. Desde muito jovem, com seus nove anos, 

já dirigia peças familiares demonstrando seu talento e seu futuro promissor. Ao 

alcançar a maior idade se divide entre os estudos de engenharia química e 

dramaturgia, porém a dramaturgia domina seu campo profissional. 

Em 1956 foi chamado para integrar o teatro Arena, uma grande companhia 

teatral, com as contribuições de Boal e outros dramaturgos memoráveis, o Teatro 

Arena passa a ser uma das maiores companhias do Brasil. Boal permaneceu na 

companhia até 1970 e executou grandes trabalhos como, sua primeira peça 

enquanto diretor “Ratos e Homens” e “Marido Magro, Mulher Chata”, uma comédia 

de costumes, sendo seu primeiro texto encenado. 

Ainda no Teatro Arena e com um olhar diferenciado, Boal surge com o 

pensamento de criar um teatro mais adaptado para o cenário brasileiro, visando 

mostrar pela arte o cotidiano e encenar problemas reais com o intuito de tornar o 

teatro mais empático com a situação nacional. 

O Brasil, em 1964 começa a enfrentar um dos seus piores momentos, o golpe 

militar e o início da ditadura. Com seu olhar diferenciado e seu pensamento crítico, 

Boal tentou expor a realidade vivida no país em seus textos. Em uma de suas 

atuações com o tema “o drama dos sem terra”, em que a peça visava incentivar a 

luta dos sem terra, Boal foi surpreendido por um pedido de um dos sem terra para 

que apresentasse essa peça para as pessoas que haviam expulsado seu amigo. A 

companhia se recusou por conta do risco, mas a ideia de tornar o teatro uma forma 

de diálogo humano e não somente um monólogo foi tomando forma nos 

pensamentos de Boal. 

Em 1971, Boal surge com uma primeira técnica que futuramente daria início 

para um grande trabalho: o teatro do oprimido, um teatro-jornal que tinha como 

objetivo explorar de forma teatral uma reportagem ou notícia, visando diferenciar o 

que a empresa divulgava do que realmente acontecia no cotidiano. Foi pressionado 

a deixar o Brasil por conta de sua técnica que estava criando corpo e chamando 

atenção, pois os militares não aceitavam o pensamento crítico que o teatro-jornal 
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estava proporcionando. Dessa forma, foi preso e exilado e continuou a expandir seu 

trabalho na Argentina, o que fez com que seu trabalho tomasse proporções 

internacionais. 
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3. O conceito de opressão  

 

Para se compreender melhor o termo opressão, Paulo Freire (1968) em suas 

obras a caracteriza como a desumanização dos homens, acreditando assim que o 

homem tem por objetivo “ser sujeito” ser reconhecido como tal, se sentir “sujeito”, 

mesmo sendo um ser incompleto, pois a busca pela completude o satisfaz e o torna 

protagonista de sua história. A opressão, por sua vez, tira do homem a capacidade 

de escolher, podando sua humanidade a ponto de modificar seus desejos e delimitar 

sua vida em uma busca eterna por liberdade.  

Ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho: 
os homens se libertam em comunhão (FREIRE, 1987, 
p.29). 

 

Em suas obras Boal (1980) diz que a opressão se caracteriza como uma falta 

de diálogo, ou seja, para ele as relações sociais são vistas como conversas, se o 

patrão manda e o funcionário obedece não há diálogo, há um monologo disfarçado 

de diálogo, embora haja fala no funcionário esta é oprimida pelo poder hierárquico. 

Nesse sentindo, Foucault (1987) analisa que o exercício do poder e, 

consequentemente da opressão, passou por várias mudanças ao longo do tempo. 

Em cada sociedade há uma forma de poder, um jeito de se dominar, um meio de se 

punir, e em todas há opressão, há o dominado e o dominante. Na conjuntura atual, 

contudo, o poder é cuidadosamente responsável pela administração dos corpos (dos 

indivíduos) e pela gestão calculista da vida, assim sendo, a massa opressora 

confecciona padrões de beleza, de comportamento, padrões intelectuais, de 

moralidade. De acordo com Foucault (1987) o poder opressor, portanto, devem ser 

analisados como algo que circula, que flui, que funciona em cadeia, que molda a 

vida e que tem todos em sua rede e dele ninguém escapa. 

O homem, embora possua a capacidade de dialogar e raciocinar, ao ser 

dominado por um Estado opressor tem sua criatividade, seus desejos e seus ideais 

suprimidos, criando assim o caráter subversivo, este pode se tornar uma força contra 

a opressão – quando o indivíduo visa se libertar do sistema que o oprime –, assim 

como uma força que a reforça – o desejo liberdade é suprimido pela vontade 

dominar, há aí uma inversão de papéis, o oprimido para fugir da opressão, busca 
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incessantemente, ser opressor. Desse modo, cria-se uma espécie de cadeia de 

opressão. Um exemplo disso seria o operário que é oprimido pelo seu chefe e que, 

ao invés de utilizar seu desejo de mudança para uma libertação, utiliza essa força 

para oprimir sua esposa no seio familiar, ela por sua vez, oprime os filhos e assim 

por diante. A cadeia de opressão reforça a estabilidade de uma sociedade 

repressora. 

Os regimes totalitários constituem um bom exemplo da ação do caráter 

subversivo, uma vez que nessas formas de governo, o poder vigente age pela 

coerção. Hannah Arendt (1963), filósofa que estudou a fundo tais regimes, explicita 

em sua obra acerca da “banalidade do mal”, expressão que criou a partir de sua 

vivência, onde presenciou o julgamento de Eichmann, nazista responsável por 

inúmeras mortes. Arendt observa durante o julgamento como o totalitarismo 

aprisiona o pensamento crítico, transformando o homem em mero cumpridor de 

regras, onde o ideal político apresentado a ele é o único que pode ser seguido, 

tirando sua capacidade de discernir o bem do mal, o certo do errado, o que mais 

choca a filosofa é o fato dele não se sentir responsável pelos seus atos. 

Assim sendo, eram muitas as oportunidades de 
Eichmann se sentir como Pôncio Pilatos, e à medida 
que passavam os meses e os anos, ele perdeu a 
necessidade de sentir fosse o que fosse. Era assim 
que as coisas eram, essa era a nova lei da terra, 
baseada nas ordens do Führer; tanto quanto podia 
ver, seus atos eram os de um cidadão respeitador das 
leis. Ele cumpria o seu dever, como repetiu 
insistentemente à polícia e à corte; ele não só 
obedecia ordens, ele também obedecia à 
lei.(ARENDT, 1963, p.152)  

 

Diante do exposto, verifica-se como opressão pode afetar a humanidade em 

vários graus, há extremos onde o homem perde toda sua essência e poder critico a 

algumas formas que observa-se no cotidiano atual, onde é possível sentir a 

opressão de forma tão impregnada na cultura, que se torna um desafio pensar sobre 

elas. 
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4. A árvore do teatro do oprimido 

 

Boal usa uma árvore para simbolizar o teatro do oprimido e as suas técnicas. 

Esta foi a forma encontrada de demonstrar que as diferentes técnicas não são 

isoladas, partindo de uma mesma base/solo, que são os conceitos necessários para 

que a árvore exista, sendo eles:  solidariedade, política, economia, filosofia, história 

e multiplicação. 

“Essa diversidade não é feita de técnicas isoladas, independentes, mas 
guardam estreita relação entre si, e têm a mesma origem no solo fértil da 
ética e da política, da história e da filosofia, onde a nossa árvore vai buscar 
a sua nutriente seiva.” (BOAL, 1974 p.73). 

 

I. Solidariedade para entender as opressões alheias evitando que se reproduza 

qualquer tipo de opressão, e não somente a do cotidiano que nos 

encontramos.  

II. Filosofia e história são as bases teóricas, pois nada surge do nada, tudo se 

modifica e se adapta para contextos novos que irão suprir novos olhares. 

III. A multiplicação é para quando os frutos e as sementes caírem ao solo 

possam continuar seu trabalho e se expandir.  

Boal (1974) diz que “o objetivo de toda árvore é dar frutos, sementes e flores: 

é o que desejamos para o teatro do oprimido, que busca não apenas conhecer a 

realidade, mas transformá-la ao nosso feitio”. 

Suas raízes se constituem das formas de comunicação humana: o som, a 

imagem e a palavra. As raízes são responsáveis por sugar os nutrientes do solo e 

incluiu aqui todo o conceito artístico, pois nas raízes se encontram a liberdade 

criativa através dos modos de comunicação humana e toda arte tem início nos 

meios de comunicação. 

No início do tronco se encontram os jogos, porque demonstram à mistura de 

necessidade de regras e a liberdade criativa. Os jogos são utilizados para o auxílio 

na desmecanização do corpo e da mente do cotidiano massivo e opressor e 

representam em si os elementos essenciais da vida em sociedade, ou seja, as 
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regras para que o jogo aconteça e a liberdade criativa para a vida não se tornar 

maçante e impedir o desenvolvimento da obediência servil. 

4.1 – Técnicas que compõe a árvore 

Teatro Imagem 

O Teatro Imagem é um método que busca a comunicação visual, ou seja, a 

expressão sem a palavra, nos mostrando que os sentidos são amplos. Cada 

exercício contém um questionamento da máscara social do participante, que 

depende dos rituais sociais nos quais ele se envolve, sendo rituais que o determine 

e em última instância são analisados, debatidos e questionados na imagem. 

A imagem se desenvolveu em todas as direções como cinema, TV e 

fotografia. Coisas como a publicidade, por exemplo, nos ensinam a olhar as coisas 

sem ver realmente como são. Os exercícios do Teatro Imagem têm como objetivo 

nos ajudar a ver aquilo que não olhamos. 

A sequência do espelho: 

• Fazem-se duas filas, sendo fila A e fila B, que ficam uma de frente pra outra e 

tentam imitar os movimentos de quem está a frente com a melhor exatidão 

possível. Essa técnica é chamada de espelho simples. 

 Depois de alguns minutos fazem a troca de sujeito e imagem. O grupo A troca 

de função com o grupo B de forma que quem esteja vendo de fora não 

perceba a mudança. 

 Alguns minutos depois mudam para sujeito – imagem, imagem – sujeito no 

qual todos os participantes tanto do grupo A quanto do grupo B são sujeito e 

imagem. 

 Nessa etapa todos se dão as mãos e adicionam uma nova forma de se 

comunicar além da visual: a muscular. 

 Agora as filas fazem um formato de U não se esquecendo do espelho. A fila 

da frente deve executar os mesmos movimentos. 

• Grupos simétricos agora são formados pelas duas filas em U que agora já 

libertos do contato manual continuam o exercício do espelho, mas agora cada 

fila é um U formando um círculo. 
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 Agora o espelho se quebra e formam-se duplas, cada dupla com seu sujeito e 

imagem continuando o exercício anterior. 

 Mudam-se os companheiros por três vezes. 

• O espelho deformador tem como objetivo as duplas pararem o espelho e 

enquanto um é o sujeito e se move como bem entender, o outro comenta, 

responde, aumenta ou diminui. 

• O espelho narcisista: aqui cada dupla se vê no espelho (no companheiro de 

dupla) e se acha belo, faz um gesto de prazer e os dois tentam reproduzir 

com exatidão. 

 Todos esses exercícios têm como principal objetivo mostrar o que nós 

buscamos em nós mesmos nos outros, é o que buscam em nós. 

Teatro Jornal 

O Teatro Jornal surge com a intenção de desmistificar a imparcialidade dos 

meios de comunicação, pois vivem economicamente pelos anunciantes, sendo 

assim, não há imparcialidade e a veracidade dos fatos pode ser adulterada pelo 

desejo dos anunciantes. Na época que Boal começa a executar essa técnica o Brasil 

está passando pela ditadura, o que torna os meios de comunicação muito mais 

parciais e ocultadores da veracidade dos fatos por conta da censura. 

Através do Teatro Jornal se coloca em discussão a veracidade dos fatos junto 

com a vivência do cotidiano das pessoas que estavam executando a técnica, que 

consistia na combinação de imagens e palavras buscando revelar o oculto das 

noticias publicadas. 

Há cerca de doze exercícios criados por Boal usando reportagens ou outros 

meios de comunicação. Citaremos alguns: 

• Leitura interpretativa: é dada uma reportagem e o objetivo é lê-la com 

emoções diferentes conforme o orientador do jogo pedir. 

• Formam-se duplas e a leitura será dividida, cada um lê uma frase com uma 

emoção diferente. 

• Ainda em duplas, se lê a reportagem como um diálogo com a sua dupla, onde 

um lê em tom de interrogação e o outro lê em tom de afirmação. 
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Teatro Fórum 

O Teatro Fórum é possivelmente a técnica mais conhecida e usada do teatro 

do oprimido. É uma técnica que se baseia no coletivo, ou seja, para a primeira 

pessoa do plural. 

A multiplicação ocorre quando os espectadores/atores se identificam com o 

tema citado em cena, ou seja, uma opressão vivida em coletivo direta ou 

indiretamente, como por exemplo, um grupo de professores sofre opressões 

semelhantes no meio de trabalho, ou de forma indireta um grupo de pessoas que 

sofrem a opressão estética da moda. Sem o efeito da multiplicação, seja por 

identificação ou por analogia, não há como uma cena de teatro fórum funcionar. 

Outra necessidade importante para que uma cena de teatro fórum seja bem 

sucedida é a extrapolação. Boal diz que “o teatro do oprimido busca modificar a 

realidade e não apensa interpretá-la” (ano-1991). Isso significa que após o termino 

da cena as decisões encontradas na discussão devem ser levadas para vida real. 

Por exemplo, em algumas cenas executas na América Latina onde os temas eram 

mais emergentes, a extrapolação era facilmente notada, como em uma cena em que 

o tema era a falta de água na região e dias depois da discussão um grupo se une e 

faz uma visita para o prefeito para cobrar seus direitos.  

O Teatro Fórum tem como objetivo unir pessoas que buscam transformar a 

realidade do seu cotidiano e não calar a inquietude que a opressão causa no 

coletivo, unindo essas pessoas e discutindo como tomar atitudes para modificar ou 

amenizar as opressões coletivas. 

A cena de Teatro Fórum é feita da seguinte maneira: sugere-se um tema e 

atores criam uma cena onde a questão do tema surge. Neste momento, o coringa 

interrompe a cena e o final é discutido entre todos. A ideia é encontrar uma melhor 

forma de solucionar a questão em aberto, os espectadores/atores dão sugestões ou 

podem interagir diretamente com os atores que iniciaram a cena e executar seu 

pensamento. A cena termina apenas quando há um consenso de melhor final, ou 

seja, a melhor forma de solucionar a questão proposta do tema. 
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O coringa é a pessoa que direciona a sessão de Teatro Fórum, ele não se 

distingue dos demais participantes e pode ser substituído, apesar de não haver 

relatos de substituição durante a sessão. O coringa não toma decisões, ele devolve 

os questionamentos para os participantes e faz propostas para manter a discussão. 

No Teatro Fórum a realidade e a ficção se misturam quando o espectador 

entra em cena, é uma ação concreta e real. Quando um ator vem a intervir em um 

personagem por identificação, ou seja, uma interpretação de si mesmo, não é 

possível saber o que é real e o que é ficção. A interpretação de si mesmo ajuda a 

promover novas formas para se pensar em uma libertação. 

Teatro Invisível 

O Teatro Fórum e o Teatro Invisível são gêneros de espetáculos teatrais que são 

simultaneamente ficção e realidade.  O Teatro Invisível nos mostra claramente essa 

linha, pois quando se ensaia entre os atores é somente ficção, porém quando vai ser 

apresentado no meio das pessoas sem que elas saibam que é uma atuação, passa 

a ser real para quem está no local. 

Nesta técnica o importante é o espectador/ator não saber que se trata de uma 

atuação e a cena precisa ocorrer exatamente no local onde aquele fato aconteceria 

na vida real, ou seja, é uma técnica onde não há cenário realista e sim cenário real. 

O Teatro Invisível consiste em protagonizar o espectador/ator pelo fato de ele 

não saber que se trata de teatro, assim o espectador/ator irá agir sem se deixar 

aprisionar nos rituais do teatro, o fará pensar e intervir, pois para ele tudo é real. 

Há algumas regras para que o Teatro Invisível ocorra, e elas são:  

 O objetivo do Teatro Invisível é tornar visível a opressão; 

 Os atores não devem jamais cometer qualquer ato de violência contra os 

espectadores ou intimidá-los. Sua ação deve ser pacífica, já que se trata de 

revelar a violência da sociedade tal como ela existe, e não duplicá-la;  

 A cena deve ser a mais teatral possível, e deve ser capaz de se desenvolver 

mesmo sem a participação dos espectadores; 
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 Os atores devem ensaiar o texto escrito da peça ou da cena, mas também 

devem ensaiar as intervenções possíveis ou previsíveis dos futuros 

espectadores; 

 Um espetáculo de Teatro Invisível deve incluir sempre alguns atores coringas, 

que não participam da ação central e que atuam a fim de aquecer os 

espectadores, iniciando conversas sobre o tema da peça que será 

representada; 

 Devem tomar sempre todas as medidas de segurança possíveis, já que cada 

país tem as próprias leis e oferece os próprios perigos (as medidas de 

segurança não são iguais para todos os países); 

 Não se deve jamais praticar uma ação ilegal, pois o objetivo do Teatro 

Invisível é precisamente questionar e pôr em causa a legitimidade da 

legalidade. 

O teatro invisível pode ser considerado uma das técnicas do teatro do 

oprimido mais impactantes, pois para o espectador não há regras, suas ações são 

espontâneas e genuínas. 

Teatro Legislativo  

O Teatro Legislativo segue a forma do Teatro Fórum, porém se mistura com 

os rituais de uma Câmara ou Assembleia com o objetivo de formular projetos de leis 

coerentes e viáveis. 

Esta técnica tem como foco facilitar a cidadania da população, incentivando a 

se inteirar da política de forma acessível e interessante, mostrando que política é 

para todos, e até mesmo quem diz não gostar de política está fazendo um ato 

político de se abstrair dela, e na maioria das vezes esse ato é para expor um grande 

descontentamento com os resultados obtidos do poder político. Uma sociedade só 

funciona por causa da política e Boal vem com essa técnica incentivar a democracia 

real, além do voto, a participação ativa da população que sofrerá ou não com as 

escolhas feitas pelo poder político. 

“O Teatro Legislativo é um novo sistema, uma forma mais complexa, pois 
inclui todas as formas anteriores do Teatro do Oprimido e mais algumas, 
especificamente parlamentares. Espero que esta experiência sirva, além do 
nosso mandato, além do nosso partido, além da nossa cidade, muito além. 
Espero que seja útil.” (BOAL, 1993, pg. 9). 
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O Teatro Legislativo tende a humanizar a política, temas como desemprego e 

violência passam a ser histórias reais de pessoas reais e não apenas dados 

estatísticos. Em 1993, Boal foi eleito vereador da cidade do Rio de Janeiro e deu 

início e corpo a esta técnica. Seu mandato teatral rendeu grande conquistas a 

cidade, sendo que durante e após o mandato o centro do teatro do oprimido no Rio 

de Janeiro já conseguiu a aprovação de quinze leis municipais e duas estatais. 

Eram realizadas sessões de Teatro Fórum com temas políticos para discutir 

com a população as necessidades emergentes e, a partir dessa discussão, eram 

formados projetos de lei, seguindo-se o processo para conseguir a aprovação do 

projeto. 

Ações Diretas 

As ações diretas são o ato de encenar manifestações de protestos, 

concentrações operárias, comícios de rua e etc., tendo como objetivo teatralizar com 

todo o material possível, como máscaras, danças e etc. A ideia presente é colocar 

em pauta e refletir sobre as manifestações humanas na rua. 

Arco-íris do Desejo 

Boal (1996) descreve a técnica do Arco-íris do Desejo consistindo em dez 

passos a serem seguidos, na intenção de trazer à tona os desejos do indivíduo para 

que sejam esclarecidos e o protagonista veja a si mesmo de forma múltipla, sendo 

refletido em um caleidoscópio que são os participantes. A seguir, elucidam-se os 

passos da técnica: 

1) Improvisação: tem-se uma pessoa-personalidade que desempenha o papel 

de protagonista e outras pessoas-personagens que desempenham os papéis 

de antagonistas. 

2) Arco-íris: o diretor convida o protagonista para criar imagens dos seus 

desejos, amores e ódios, estados de espírito, medos e ousadias. A cada um, 

o protagonista deve criar uma imagem com seu próprio corpo. Os 

participantes devem identificar-se cada um com uma imagem para que 

assumam o papel dela. Ao finalizar as demonstrações, o diretor deve pedir 
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aos participantes se desejam adicionar mais alguma imagem e o protagonista 

aceita ou recusa a escolhida. 

3) Breves monólogos, confidências: o diretor pede que todas as imagens fiquem 

ao fundo para que o protagonista vá até cada uma e faça um breve monólogo 

confidencial, começando sempre com uma frase como “eu sou assim mesmo 

porque...”, ou “eu preferia ser ainda mais assim do que isso...” e até “eu não 

queria ser assim, mas reconheço que...”. Isso é feito para revelar e descobrir 

quem é e como se sente. Os participantes utilizam essas frases para 

desempenhar melhor seus papéis. 

4) A parte assume o todo: os antagonistas vêm à cena e o protagonista chama 

as imagens ao centro uma a uma, na ordem que ele quiser e pelas suas 

próprias razões. Cada uma das imagens terá um minuto para enfrentar o 

antagonista, como se ela sozinha fosse o protagonista inteiro. O protagonista 

as envia para o combate e o diretor reenvia para “fora de campo” toda vez 

que acreditar que a cena esteja esclarecida. O antagonista deve reagir como 

se fossem diferentes personagens ou como se o personagem mudasse de 

personalidade. 

5) O arco-íris completo: o protagonista chama novamente, uma a uma, as 

imagens para o centro, do qual não sairão mais. Elas fazem parte do todo e o 

protagonista não pode mais ignorá-las, somente controlá-las. Portanto, ele as 

colocará em constelação, seguindo o antagonista, movendo-as de forma que 

achar melhor (perfil, frente, escondida), pois assim poderá controlar as formas 

que elas se evidenciam, por exemplo, uma imagem agressiva que precisa ser 

atenuada pode ficar mais escondida. Todas as imagens irão se dirigir ao 

antagonista, que deverá enfrentá-las como se fossem uma única pessoa. 

Aqui ele pode criar duas constelações: uma da forma como ele vê e outra da 

forma como ele gostaria que fosse.  

6) O protagonista assume o lugar do antagonista: assim que o protagonista 

termina sua constelação, o diretor pedirá que ele se coloque ao lado ou atrás 

do antagonista. Dessa forma, ele poderá perceber como é seu arco-íris, ou 

seja, ter a perspectiva do outro, sabendo como o outro o percebe e o sente. 

Após alguns momentos, o diretor pede que o antagonista saia e deixe o 
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protagonista sozinho, para que ele caminhe até as imagens em seus lugares 

e as reforce ou as diminua, segundo a sua vontade. 

7) A vontade contra o desejo: o protagonista deve confrontar cada um de seus 

desejos. Aquele que sua vontade aprova deve ser exaltado, já aqueles que 

não aprova, igualmente se tornarão mais fortes com o confronto. Um desejo é 

um desejo mesmo que não se identifique com a vontade consciente. 

8) A ágora dos desejos: o diretor pede que o protagonista se retire da cena e 

deixe que as imagens se conversem. Elas podem debater, dialogar e agir 

umas com as outras, de forma que nenhuma seja ignorada. Aqui se dá 

continuidade ao confronto, e é necessário que cada imagem reconheça a 

presença de todas as outras. O protagonista pode circular livremente entre 

elas para ver e ouvir as alternativas, opiniões e soluções. 

9) Reimprosivação: as imagens são retiradas da cena, que volta ao original 

protagonista e antagonista. Dessa vez, o protagonista é orientado a impor a 

sua vontade, fazendo com que o resultado seja diferente ou não. 

10)  O debate: todos os participantes devem expor o que sentiram ou perceberam 

dentro e fora da cena. O diretor coordena o debate sem nunca interferir ou 

analisar os processos, somente assinalar as curiosidades, os aspectos 

estéticos e os significantes de cada intervenção. 
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5. O teatro e a psicologia  

Boal em sua obra “O teatro do Oprimido” afirma que a arte é para todos e em 

tudo há arte, assim sendo, esta pode ser usada com ferramenta de conscientização 

social e incitar uma mudança em larga escala. Para Paulo Freire (1968) o homem é 

um ser social e por assim ser, toda e qualquer alteração na sociedade atinge seu 

lado individual, da mesma maneira eventuais modificações na subjetividade do 

homem alteram o meio social. Seguindo essa premissa, Boal (2000) afirma que o 

teatro do oprimido não possui um caminho delimitado. É o sujeito que molda a 

estrada à medida que decide para onde quer ir e como quer ir. A cada passo abre-se 

uma vereda, uma estrada, uma ponte, um caminho. O caminho não é dado, é 

construído. 

Um dos pilares do Teatro do Oprimido é procurar estimular o indivíduo para 

que este possa descobrir suas potencialidades, ou seja, levá-lo a crescer, a 

despertar sua autonomia e confiança. É, sobretudo, neste instante que o Teatro do 

Oprimido entra consonância com o campo psicológico, pois seus pilares mais 

fundamentais se assemelham com as bases da psicologia. Neste sentido, este 

capítulo visa correlacionar algumas técnicas de Boal com o “mundo psi”. 

A técnica mais utilizada no Teatro do Oprimido é o Teatro-Fórum que tem 

como objetivo mostrar ao interlocutor como o coletivo pode interferir no cotidiano 

pessoal e vice versa. Para ratificar essa observação, Boal (2010) comenta a respeito 

de uma sessão do Teatro-Fórum ministrada por ele: Uma amiga vivia uma inusitada 

situação em seu casamento. O marido – que trabalhava fora – dizia que estava 

construindo uma casa em outro bairro e lhe entregava recibos do desenvolvimento 

da obra, a mulher, entretanto, não sabia ler e apenas guardada os recibos. Com o 

passar do tempo, a mulher preocupa-se, pois a casa estava demorando a ficar 

pronta, ela pede ajuda a uma vizinha que lê os recibos e a informa que na verdade 

são cartas de amor da amante de seu marido. Boal dramatiza a situação no Teatro-

Fórum e abre espaço para que a plateia se manifestar, diante disso, uma pessoa faz 

suas considerações a respeito do caso, iniciando assim uma catarse de 

sentimentos. Os presentes na sessão repensam sobre a importância dos estudos 

(conhecimentos básicos como ler e escrever teriam sido fundamentais na vida 

daquela mulher), repensam a respeito do lugar da mulher na sociedade e em suas 
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relações. Este caso exemplifica, claramente, em como o Teatro do Oprimido leva os 

indivíduos a analisarem como um problema íntimo pode ter relevância no social, 

assim como, o meio social tem grande expressão na individualidade do sujeito. 

Outro exercício do Teatro do Oprimido é o teatro jornal que auxilia na 

construção do pensamento crítico, uma vez que leva o individuo a compreender o 

que acontece a seu redor e a se posicionar quanto a isso.  Seria interessante, se 

colégios, escolas e centros educacionais, utilizassem dessa ferramenta para 

conscientizar e abrir espaço para uma discussão a respeito do bullying – crescente 

violência que circunda o cotidiano de crianças e adolescente, tornando ambientes 

que deveriam ser acolhedores e democráticos em hostis e insalubres.  

O proposto seria usar o Teatro Jornal, para debater a matérias sobre o 

bullying, interpretando-as e abrindo espaço para dialogar a respeito das demandas 

dos alunos, a relação com seus colegas e membros da escola, tendo por base 

acontecimentos reais, facilitando assim o discurso dos participantes, bem como, de 

quem ministra a sessão.  

O Centro Teatro do Oprimido, situado no Rio de Janeiro, realizou inúmeros 

trabalhos em escolas utilizando, contudo, o Teatro-Fórum, com a intenção de interar 

as crianças e jovens na política. Boal (2000) considera que somente é possível 

construir um mundo melhor, dando ao indivíduo autonomia e liberdade para criar, 

questionar, dialogar, e que para essas características serem sólidas é estritamente 

necessário se ter conhecimento político. Nesse sentido, cabe auxiliar os jovens na 

construção desse pensamento crítico e, sobretudo, politizado. 
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6. Considerações finais 

Considerando-se as formas de atuação de Boal, fica claro que seu trabalho é 

bastante relevante, intenso e que possibilita processos de libertação, autonomia e 

emancipação de diversas formas. A força do indivíduo em sua necessidade de 

mudança é catalisada para a emancipação, desfavorecendo a continuidade da 

opressão social, ou seja, um indivíduo que tem consciência de sua força consegue 

libertar-se de seu opressor sem precisar se tornar um. 

Pode-se observar que o Teatro do Oprimido e a Psicologia possuem 

conceitos em comum, como a ideia de fortalecer o individuo, problematizando os 

acontecimentos do cotidiano. O teatro do oprimido é uma criação complexa onde é 

possível discutir vários tipos de demandas, uma vez que foi criado sob o conceito de 

que a arte é para todos. Com o objetivo principal de conscientizar o homem de seu 

papel social e como o meio pode influenciá-lo em suas decisões individuais e 

coletivas. A psicologia por sua vez, dentre suas várias vertentes tem como objetivo 

estudar a psique humana facilitando a compreensão do homem sobre si mesmo e 

suas capacidades, assim sendo, em algumas linhas teóricas e ramos da psicologia 

seria completamente possível um diálogo com o Teatro do Oprimido e suas ténicas. 

Seguindo os pensamentos de Paulo Freire e Augusto Boal, onde se afirma 

que o homem é um ser social, por conta disso as maiores mudanças da sociedade 

foram conquistadas por meio de ações coletivas, seria de grande valia utilizar essa 

força social para facilitar a catarse nos indivíduos e melhorar a vivência em 

sociedade e por consequência nas decisões individuais.    
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