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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo discutir a utilização das técnicas e jogos teatrais 

integrantes do Teatro do Oprimido (TO), criado por Augusto Boal, nas aulas de 

Sociologia na Educação Básica. As técnicas e jogos do TO podem ser utilizados 

em qualquer disciplina, no entanto, são de grande valor como método auxiliar no 

processo de ensino-aprendizagem na disciplina de Sociologia, em razão de sua 

metodologia baseada na construção dialética. Neste contexto, buscaremos 

discutir a importância da utilização destas técnicas e jogos teatrais enquanto 

método auxiliar dinamizador dos conteúdos da Sociologia, propondo aos docentes 

desta área outra possibilidade de abordagem para que possam estimular o 

desenvolvimento da imaginação sociológica pelos estudantes deste nível 

educacional.   
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ABSTRACT 

This article has as object discuss the utilization of the techniques and theatrical 

games integrating of Theater of Opressed (TO), created by Augusto Boal, in Basic 

Education´s Sociology classes. The techniques and games of TO can be used in 

any discipline, however, are of great value as auxiliary method at the teaching-

learning in the Sociology discipline, in reason of it´s methodology based in 

dialetichal construction. At this context, we will seek to discuss the importance of 

this techniques and theatrical games utilization as a dynamic auxiliary method in 

the sociology content, proposing to the teachers of this area another possibility so 

that they can estimulate the development of sociological imagination by the 

students of this educational level. 
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INTRODUÇÃO  

Tenho sincero respeito por 

aqueles artistas que dedicam 

suas vidas exclusivamente à sua 

arte – é seu direito ou condição! – 

mas prefiro aqueles que dedicam 

sua arte à vida. 

(Augusto Boal) 

 

Este trabalho tem como objetivo refletir sobre as possibilidades de 

utilização do Teatro do Oprimido (TO) como método auxiliar para dinamizar a 

abordagem dos conteúdos da disciplina de Sociologia na Educação Básica. Neste 

contexto, o elemento lúdico viabilizado por esta vertente do teatro não se traduz 

como mero entretenimento trazido para dentro da sala de aula, e sim, deve ser 

compreendido como uma possibilidade de se aprimorar a transposição didática 

dos conteúdos da disciplina, buscando a aproximação entre tais conteúdos e as 

relações cotidianas dos estudantes deste nível da educação básica, visando 

desenvolver na prática a imaginação sociológica estimulando a reflexão crítica 

sobre a realidade vivida.  

As reflexões trazidas neste trabalho surgem da percepção do potencial 

dialógico presente na união de duas formas de compreensão da vida em 

sociedade que, juntas, transformaram-se em um propósito profissional: o Teatro e 

a Sociologia. 

A justificativa para essa pesquisa tem relação com a minha trajetória no 

teatro desde 2004, ano em que iniciei o Ensino Médio no antigo CEFET, atual IFF 

– Instituto Federal Fluminense - em Campos dos Goytacazes. Sempre tive 

interesse pela Arte em suas variadas formas e diante da necessidade de escolher 

uma área específica na disciplina de Educação Artística, escolhi o Teatro, decisão 

da qual nunca me arrependi. Após alguns meses na disciplina fui, aos poucos, 

percebendo as possibilidades que o Teatro permitia. Os jogos teatrais e os 

diálogos sobre diversos temas durante as aulas tiveram papel fundamental neste 

sentido. Segui em frente e nunca mais me afastei do Teatro.  

Fiz parte do grupo “Nós do Teatro”, formado por alunos e ex-alunos do 

próprio IFF, onde pude refletir sobre os temas que gostaria de abordar no fazer 



teatral e que ideias levaria à frente a partir desta expressão artística. Já são 15 

anos de muito aprendizado, diversos trabalhos como ator, autor, diretor, contra 

regra, iluminador, figurinista, oficineiro, etc.  

Ao fim do Ensino Médio meu desejo era evidente: cursar Artes Cênicas. Se 

hoje em 2019 temos em Campos dos Goytacazes o curso de Licenciatura em 

Artes Cênicas no IFF, naquele período (em 2006) não havia nenhum curso 

superior nesta área no município, mudar-se para o Rio de Janeiro era a opção 

mais próxima que havia. Como as condições financeiras não eram favoráveis o 

sonho teve que ser adiado. A solução foi permanecer na minha cidade natal e 

priorizar outra opção possível: as Ciências Sociais, primeiro no Bacharelado na 

Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF) e, em seguida, na 

Licenciatura na Universidade Federal Fluminense (UFF).  

Decidido a não abandonar o Teatro, com o qual sempre estive envolvido ao 

longo destas graduações, o objetivo passou a ser o de buscar formas de 

relacionar estes dois saberes, trazendo o Teatro para dentro do curso de Ciências 

Sociais como mais uma possibilidade para se refletir sobre as questões sociais. 

Uma das minhas principais preocupações desde o início foi a de fazer um tipo de 

Teatro que estivesse imbuído de uma função social, ou seja, utilizar o teatro para 

abordar questões que afligem aos seres humanos enquanto seres sociais que 

são. Neste contexto, o curso de Ciências Sociais teve papel fundamental no 

amadurecimento da ideia de fazer Teatro com uma função social, permitindo o 

suporte teórico para desenvolver a reflexão crítica sobre as questões cotidianas 

abordadas teatralmente e produzindo novas formas de abordagem acadêmica, 

numa via de mão-dupla onde tais áreas do conhecimento se beneficiam 

mutuamente.  

Durante estas experiências acadêmicas o objetivo sempre foi o de 

identificar maneiras de relacionar o Teatro e a Sociologia, refletir sobre as 

possíveis interações destas linguagens e buscar compreender como essas 

interações poderiam colaborar para uma melhor compreensão da vida em 

sociedade.  É neste ponto em que se insere o TO, devido ao seu caráter dialógico 

e sua proposta essencial de abordar questões relacionadas às desigualdades 

sociais e à maneira como tais características estimulam o debate sobre seus 

respectivos contextos de opressão presentes na sociedade.  



Tais aspectos do TO colaboram para que seus praticantes possam 

desenvolver a imaginação sociológica, conceito trazido por Wright Mills (1975) e 

que pode ser compreendido como uma característica fundamental do ensino da 

disciplina de Sociologia. Segundo Mills (1975): 

 

A imaginação sociológica capacita seu possuidor a compreender o 
cenário histórico mais amplo, em termos de seu significado para a 
vida íntima e para a carreira exterior de numerosos indivíduos. 
Permite-lhe levar em conta como os indivíduos, na agitação de 
sua experiência diária, adquirem frequentemente uma consciência 
falsa de suas posições sociais. Dentro dessa agitação, busca-se a 
estrutura da sociedade moderna, e dentro dessa estrutura são 
formuladas as psicologias de diferentes homens e mulheres. 
Através disso, a ansiedade pessoal dos indivíduos é focalizada 
sobre os fatos explícitos e a indiferença do público se transforma 
em participações nas questões públicas (MILLS, 1975, p. 12). 
 

Sendo assim, as reflexões contidas neste artigo são fruto de abordagens 

iniciadas no ano de 2012, a partir da observação-participante em diversos 

trabalhos que tiveram o Teatro como base para dinamizar e mediar os conteúdos 

abordados em cada um deles, além das atividades de estágio neste curso de 

Licenciatura em Ciências Sociais. Vale ressaltar que estes trabalhos realizados 

com o suporte do Teatro sempre tiveram como objetivo a abordagem de questões 

sociais, além de buscarem colaborar para o desenvolvimento da imaginação 

sociológica por parte de seus participantes.  

A metodologia centra na experiência do autor como profissional e pesquisador no 

campo. Na observação participante ao longo de pouco mais de um ano de estágio 

supervisionado da licenciatura - no período de Maio de 2015 à Novembro de 2016 

– pude perceber a necessidade da construção de planos de aula e de  outros 

métodos que envolvessem teoria e prática tendo o teatro como campo para 

exercitar a imaginação sociológica sugerida por Wright Mills (1975) frente ao 

Currículo Mínimo de Sociologia aplicado no Estado do Rio de Janeiro1. Trata-se 

                                                           
1
 O Currículo Mínimo é um documento elaborado em 2011 pela Secretaria de Estado de Educação 

do Rio de Janeiro – SEEDUC – com a finalidade de orientar, de forma objetiva, os itens 
fundamentais ao processo de ensino-aprendizagem em cada disciplina, bimestre e ano de 
escolaridade. Tal documento é válido para todas as escolas e propõe um ponto de partida mínimo 
que visa estabelecer a harmonia mediante uma rede de ensino múltipla e diversa (SEEDUC-RJ, 
2012). 



de uma espécie de proposta para se pensar formas de dinamizar o ensino de 

Sociologia através dos diversos conteúdos curriculares. 

Desta forma, os trabalhos que possuem relação direta com a possibilidade 

de utilização do TO na Sociologia estarão presentes ao longo do artigo, entretanto 

considero importante trazer uma breve abordagem sobre os projetos de extensão 

em Educação Ambiental “SustentAção Verde na  escola (ano 2): A EducAção 

Ambiental e a Agroecologia numa abordagem mais prática” e “Trupe Ecológica: 

Teatro Ambiental na escola contribuindo para a apreensão do conhecimento”. 

Apesar de não haver uma relação direta destes projetos com o Teatro do 

Oprimido especificamente, suas atuações tem grande responsabilidade para a 

percepção, pesquisa e amadurecimento da ideia de se utilizar o TO como método 

para a mediação de processos educativos de viés sociológico, portanto é válido 

ressaltar sua importância indireta para a realização dos trabalhos que seguiram e 

deram origem ao presente trabalho. 

 

SustentAção Verde e Trupe Ecológica: pensando experiências, pensando 

conceitos  

Os projetos de extensão em Educação Ambiental “SustentAção Verde na  

escola (ano 2): A EducAção Ambiental e a Agroecologia numa abordagem mais 

prática” e “Trupe Ecológica: Teatro Ambiental na escola foram realizados pelo 

Laboratório de Estudos de Educação e Linguagem do Centro de Ciências do 

Homem da Universidade Estadual do Norte Fluminense (LEEL / CCH / UENF) na 

área da Educação Ambiental crítica, sob a coordenação da Profª. Drª. Maria 

Eugênia Ferreira Totti. Realizados em sequência, os projetos tiveram a duração 

de dois anos, com início em Abril de 2012 e encerramento em Março de 2014. 

Os conteúdos básicos da educação ambiental eram abordados a partir das 

atividades do grupo de teatro - a “Trupe Ecológica -, da manutenção de uma horta 

agroecológica, além de visitas de campo em diferentes pontos da Mata-Atlântica e 

outras atividades que incluem compostagem e fabricação de produtos não-

industrializados junto ao corpo escolar da Escola Municipal Francisco de Assis, 

situada no bairro Matadouro, localizado na área periférica nos arredores da 

referida universidade.  



As atividades teatrais da Trupe Ecológica, aquelas que pretendemos 

destacar neste artigo, tinham como objetivo estimular a reflexão sobre questões 

pertinentes à educação ambiental crítica de forma lúdica, buscando despertar o 

interesse de estudantes com idades entre 9 e 13 anos para o debate de questões 

socioambientais importantes que se relacionavam com sua vida cotidiana. Para 

os encontros semanais eram selecionados diversos jogos teatrais que, 

adequados à temática desejada, permitiam aos estudantes refletir e debater sobre 

as adversidades que enfrentavam junto aos seus familiares na localidade onde 

viviam. Alguns destes jogos também eram parte integrante das técnicas 

desenvolvidas por Boal no TO.  

Vale ressaltar que esta proposta de ensino-aprendizagem através de jogos 

teatrais pode ser utilizada com pessoas de diversas idades – crianças, jovens, 

adultos e idosos – sendo necessária apenas a compreensão de regras mínimas 

contidas nesses jogos, algo que pode ser percebido até mesmo em crianças com 

idade suficiente para iniciarem a vida escolar. A complexidade destes jogos e de 

suas respectivas regras básicas irá variar de acordo com a faixa etária e outras 

características de cada grupo, como por exemplo, o nível de escolaridade, o 

contexto social ao qual estão inseridos, dentre outras.  

Todos os estudantes participantes eram moradores do bairro onde a escola 

está situada, o Matadouro, mais especificamente do Conjunto Habitacional 

Matadouro (CHM), apelidado por seus moradores de “Portelinha”. A Portelinha 

localiza-se aos fundos da Universidade Estadual do Norte Fluminense - UENF, às 

margens do Rio Paraíba do Sul, sendo reconhecida como uma das áreas mais 

carentes de serviços públicos básicos dentro do município de Campos dos 

Goytacazes2.  

Com o decorrer destes projetos, foi possível trabalhar diversas questões 

com os estudantes, tais como: o descarte do lixo, a coleta seletiva, o bioma Mata 

Atlântica, como se formam os rios, o saneamento básico e os demais serviços 

                                                           
2
 O Conjunto Habitacional do Matadouro (CHM) conhecido como Portelinha está localizado no 

município de Campos dos Goytacazes. Mota (2012), dialogando com outros autores, descreve o 
bairro Matadouro como uma favela, evidenciando a falta de serviços públicos básicos, com 
moradias em situação precária e construídas em áreas de risco. Afirma ainda que é perceptível o 
descarte de lixo em terrenos baldios e nas margens do Rio Paraíba do Sul, além de classificar o 
calçamento e serviço de iluminação como “precários”. Evidencia ainda a violência urbana 
constatada pela presença do tráfico de drogas. 
 



públicos, as relações dos seres humanos com a natureza, a degradação 

ambiental crescente e suas principais causas, dentre outras questões, sempre 

buscando relacionar estes elementos com o cotidiano destes jovens e a história 

oral local trazida por eles, seus familiares e demais antepassados.  

A abordagem lúdica viabilizada pelos jogos teatrais gerou interesse de tal 

maneira que foi possível formar um grupo sólido de jovens atores/atrizes - não só 

teatrais, mas sociais - que levavam os saberes partilhados nas oficinas para a 

comunidade onde viviam e mobilizavam outros jovens a participar das atividades 

teatrais sobre meio ambiente. 

Junto com os mediadores, a Trupe Ecológica criou a apresentação teatral 

“Lixo em tudo?!”, que tratava do descarte adequado do lixo e das possibilidades 

oferecidas pela coleta seletiva. “Lixo em tudo?!” foi apresentada diversas vezes 

na escola para grupos de estudantes e professores, na UENF, sendo ainda 

convidados pela Associação de Moradores do bairro para se apresentarem no 

evento de dia das mães realizado no conjunto habitacional da Portelinha, ou seja, 

no quintal de suas casas no ano de 2013.  

O teatro possibilitou àqueles jovens e crianças abordar questões 

importantes ao cotidiano do local onde viviam, sendo protagonistas de uma ação 

educativa que propunha a reflexão sobre as condições de vida e as práticas 

diárias daqueles moradores, através de uma linguagem lúdica que se 

apresentava como novidade num local desfavorecido de serviços, bens materiais 

e ações culturais3. Pode parecer utópico propor o descarte adequado de lixo 

como um tema a ser discutido naquela comunidade tão carente, já com tantos 

outros problemas mais básicos que este, mas este tema oferecia uma 

possibilidade de relacionar de forma direta a educação ambiental com suas 

práticas cotidianas, além de evidenciar a percepção da situação de descaso por 

parte do poder público vivida por estes moradores. As apresentações de “Lixo em 

tudo?!”, geralmente, vinham acompanhadas de uma conversa com a plateia ao 

final da peça, permitindo questionamentos e trocas de experiências diversas 

                                                           
3
 Como pesquisador fui morar no local para observar a realidade social visando criar a oficina. 

Crianças e jovens jogavam lixo no Rio Paraíba do Sul. No bairro Matadouro existem muitos 
problemas de saneamento básico, e a maioria das casas despejam seu esgoto diretamente no rio 
através de ligações clandestinas. O lixeiro recolhe o lixo apenas uma vez por semana, chegando a 
faltar diversas vezes. As crianças começaram a reivindicar aos pais o porquê de jogarem no rio e 
não reivindicarem melhorias junto à Prefeitura de Campos dos Goytacazes.  



relacionadas ao tema proposto. Conversando sobre o lixo, atores/atrizes e público 

tinham a possibilidade de refletir criticamente sobre as condições de vida de quem 

vive naquele local. Os moradores mais antigos dividiam histórias sobre o bairro, 

sobre suas vidas, sua relação com o Rio Paraíba do Sul, e muito colaboraram 

para situar historicamente a realidade daquelas pessoas.  

Além de boas histórias, como não podia deixar de ser, nestas conversas 

proporcionadas pelo teatro ocorriam denúncias, demandas da comunidade, 

críticas à gestão municipal e, ainda, análises à relação entre a UENF e aqueles 

moradores, seus vizinhos. Foram momentos onde o pensamento crítico sobre 

suas realidades estava presente, evidenciado pela desigualdade social e pela 

degradação ambiental daquele lugar. É gritante a degradação ao lado de uma 

universidade pública, onde a ciência está sendo mediada enquanto uma parte da 

população do entorno - que se vê abandonada pelo poder público – observa por 

entre as grades que os separam. A segregação evidente do local nunca escondeu 

o descontentamento daqueles moradores em sua relação com a universidade 

vizinha. Sabiam que sua entrada precisava ir além do mero preenchimento de 

cargos subalternos de baixíssima remuneração, precisavam romper essa barreira 

social. No campo narrativos sobre o fato de nunca conseguirem colocar “os seus” 

na universidade a não ser para limpar banheiros ou ser segurança eram 

expressivas. Nesse contexto, as atividades teatrais foram de extrema importância 

para realizar a aproximação entre povo e universidade, não só levando os 

conhecimentos abordados pelos projetos SustentAção Verde e Trupe Ecológica 

para dentro da Portelinha mas, principalmente, levando o povo para dentro da 

universidade, vendo seus filhos como protagonistas da ação educativa.  

Este trabalho realizado nos projetos SustentAção Verde e Trupe Ecológica 

foi o responsável para a realização de ações de educação popular com a 

utilização de técnicas teatrais por parte do grupo de profissionais que viria a se 

consolidar. A partir dele, seus mediadores mantiveram um grupo de trabalho 

também denominado “Trupe Ecológica”4 que vem realizando atividades de 

educação popular em diversos municípios do estado do Rio de Janeiro, dentre 

elas: exposições dialogadas sobre a Mata-Atlântica em escolas públicas; 
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 Trata-se de um coletivo de teatro e educação ambiental criado em 2012 por um grupo de 

estudantes graduandos do curso de biologia e de ciências sociais da UENF. 



mediação de mostras de cinema socioambiental; oficinas de teatro e/ou educação 

ambiental em escolas, creches, asilo, penitenciária feminina, Universidade 

Estadual do Norte Fluminense - UENF, Universidade Federal Fluminense - UFF; 

recreação infantil, criação e apresentações teatrais em eventos e projetos ligados 

ao Licenciamento Ambiental Federal; entre outras. 

Dentre os diversos trabalhos desenvolvidos pelos membros da Trupe 

Ecológica durante estes anos, dois deles terão destaque a partir de abordagens 

mais detalhadas ao longo deste artigo, são eles: o trabalho de criação e 

apresentação do espetáculo “Contos e causos de Prosa Parada”, no Projeto de 

Educação Ambiental Territórios do Petróleo e a Oficina/Palestra “Freire e Boal: 

técnicas de organização popular a partir do Teatro do Oprimido”, para estudantes 

da disciplina de “Instrumentos e técnicas II” do curso de Graduação em Serviço 

Social da Universidade Federal Fluminense – UFF. 

Estas ações foram planejadas e tiveram como base a utilização dos jogos 

e técnicas do Teatro do Oprimido, portanto ambas serão utilizadas no presente 

trabalho como forma de demonstrar a relação de convergência entre o Teatro do 

Oprimido e a abordagem de questões e conflitos sociais de razões diversas, 

dinamizando a reflexão crítica e desenvolvendo a imaginação sociológica através 

da prática teatral, dinâmica essencial para o estranhamento e desnaturalização de 

conceitos, temas e teorias no ensino desta disciplina, conforme enfatizam as 

Orientações Curriculares Nacionais de Sociologia (BRASIL,2006, p.107): “Mas só 

é possível tomar certos fenômenos como objeto da Sociologia na medida em que 

sejam submetidos a um processo de estranhamento, que sejam colocados em 

questão, problematizados.” 

Nesse sentido, a partir da exemplificação destas atuações, onde o TO foi 

fundamental na mediação dos conteúdos planejados, esperamos demonstrar que 

- e como - as técnicas do TO podem, e devem, ser utilizadas no âmbito da 

Educação formal, mais especificamente, na disciplina de Sociologia na Educação 

Básica, ampliando as possibilidades de se relacionar os saberes escolares com 

os saberes dos estudantes. 

 
 
 
 



Conhecendo o Teatro do Oprimido e a trajetória de Augusto Boal  
 

A história do TO está ligada a trajetória de seu autor e suas inspirações.  Para 

tal, é necessário fazer um breve histórico de Augusto Boal para, em seguida, 

abordar o que desejamos apresentar sobre as potencialidades e alternativas do 

TO à Educação e ao ensino da disciplina de Sociologia. 

Em 17 de março de 1931, no bairro da Penha na cidade do Rio de Janeiro, 

nasceu Augusto Boal, filho de família humilde de comerciantes locais. Após uma 

infância simples e em contato com as classes menos favorecidas da sociedade 

carioca, o jovem Boal se forma em engenharia química, carreira que não seguiu 

como profissional devido ao fato de ter se encontrado e se identificado com outra 

paixão muito maior: o Teatro. 

 Sujeito criativo que sempre foi, seguiu no mundo das artes tornando-se 

teatrólogo, ensaísta, dramaturgo e diretor. Homem de teatro tornou-se um dos 

nomes mais relevantes do teatro brasileiro moderno, sendo reconhecido 

internacionalmente por sua vida dedicada ao teatro, além de ser criador de uma 

das linguagens teatrais mais difundidas mundo afora nas últimas décadas: o 

Teatro do Oprimido5. Por conta dos serviços prestados à humanidade, através de 

suas obras, chegou a ser indicado ao Prêmio Nobel da Paz em 2008.  

O Teatro do Oprimido (TO) é uma linguagem teatral desenvolvida a partir dos 

anos 1960 pelo teatrólogo brasileiro Augusto Boal e difundida por diversos países 

ao redor do mundo, sendo utilizado como método dialógico para a abordagem de 

conflitos sociais e questões políticos relacionados a sistemas de opressão de 

naturezas diversas.  

De acordo com Boal (1991, p.19) “O Teatro do Oprimido, em todas as suas 

formas, busca sempre a transformação da sociedade no sentido da libertação dos 

oprimidos. É ação em si mesmo, e é a preparação para ações futuras.” 

Os tais “oprimidos” podem, evidentemente, serem compreendidos na figura do 

cidadão comum da classe trabalhadora, aqueles que são os mais prejudicados 
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 No site do Centro do Teatro do Oprimido https://www.ctorio.org.br/home/augusto-boal/, podemos 

obter diversas informações sobre a biografia de Boal e sobre o TO. Boal foi vereador na cidade do 
Rio de Janeiro pelo PT (Partido dos Trabalhadores), entre 1993 e 1996, tendo utilizado o Teatro 
Legislativo – uma das técnicas do TO – para encaminhar 33 projetos de lei à Câmara dos 
Vereadores, dos quais 14 tornaram-se leis municipais. Disponível em 25 de Novembro de 2019. 
 

https://www.ctorio.org.br/home/augusto-boal/


cotidianamente pelas mazelas sociais derivadas da ineficiência dos serviços 

públicos básicos, sendo as principais vítimas de um sistema de opressão de 

caráter estrutural tutelado pelo Estado. Coincidentemente, no âmbito do contexto 

escolar, é na escola pública onde esta classe de cidadãos, predominantemente, 

se prepara para a vida. De acordo com os objetivos do presente trabalho, é 

exatamente neste contexto que o TO deve estar presente, adentrando a escola 

pública através da disciplina de Sociologia. Conforme destacado por Sarandy 

(2001, p.2), a Sociologia nas escolas busca a compreensão das práticas sociais 

e, ao lado de outras disciplinas, colabora para o desenvolvimento do pensamento 

crítico permitindo que o estudante reflita sobre sua própria realidade e ainda a 

relacione com outras culturalmente diversas: “É justamente nesse movimento de 

distanciamento do olhar sobre nossa própria realidade e de aproximação sobre 

realidades outras que desenvolvemos uma compreensão de outro nível e crítica.” 

Na obra “Pedagogia do Oprimido”, o pensador e educador Paulo Freire traz 

questionamentos importantes que possuem relação direta com a proposta de 

Boal:  

 
Quem, melhor que os oprimidos, se encontrará preparado para 
entender o significado terrível de uma sociedade opressora? 
Quem sentirá, melhor que eles, os efeitos da opressão? Quem 
mais que eles, para ir compreendendo a necessidade da 
libertação? Libertação a que não chegarão por acaso, mas pela 
práxis de sua busca; pelo conhecimento e reconhecimento da 
necessidade de lutar por ela. (FREIRE, 1987, p. 17) 
 

  
 Sendo assim, perguntamos: E como os oprimidos podem fazer para não 

contar com o acaso e exercer a práxis de sua busca pela libertação? Em que 

espaço isso seria possível? A resposta é: Através das técnicas do TO, ensaiando 

para a vida, experimentando cenicamente as opressões cotidianas para criar um 

referencial de ação, preparando-se para quando ocorrerem na vida real. As aulas 

de Sociologia podem ser o locus para essas experimentações.  

 

Neste contexto, devemos ressaltar que o TO se constitui como uma categoria 

teatral passível de ser utilizada nas aulas de Sociologia no intuito de colaborar 

para a reflexão sobre as práticas sociais, estimulando o pensamento crítico sobre 

a realidade, buscando transformá-la.  



Não há como considerar que o TO tenha surgido a partir de uma única obra 

de Boal, pois suas técnicas e jogos foram sistematizados ao longo de diversas 

obras escritas no decorrer de uma vida dedicada ao teatro, principalmente no 

período que coincide com os anos da Ditadura Militar brasileira, quando esteve 

exilado em diversos países da América Latina e Europa devido às perseguições 

que sofreu deste regime. As opressões e ameaças vivenciadas e/ou observadas 

por Boal ao longo de sua trajetória são combustíveis para a germinação e 

disseminação do TO enquanto linguagem artística e, essencialmente, como forma 

de resistência política e social.  

Dentre as inúmeras técnicas desenvolvidas por Boal, exemplificamos duas 

delas que podem ser utilizadas nas aulas de Sociologia, através da encenação de 

cenas curtas para o debate nas escolas: o Teatro Jornal e o Teatro-Fórum, sendo 

a segunda a qual daremos maior destaque ao longo deste trabalho, trazendo dois 

exemplos de sua utilização. 

O Teatro Jornal consiste na transformação de notícias e textos jornalísticos 

em cenas teatrais, e “serve para desmistificar a pretensa imparcialidade dos 

meios de comunicação.” (BOAL, 1991, p. 18) Pode ainda ser utilizado para se 

refletir sobre tipos de opressão cotidianos, a exemplo os casos de violência 

doméstica que, lamentavelmente, estampam as páginas jornalísticas do passado 

e do presente. Refletir sobre tais processos históricos e atuar para transformar o 

futuro é a meta do TO e que vem ao encontro às perspectivas sociológicas assim 

como o Teatro-Fórum.  

O Teatro-Fórum é a técnica considerada pelo próprio Boal como a mais 

democrática, sendo a mais conhecida e praticada mundo afora, e: 

(...) usa ou pode usar todos os recursos de todas as formas 
teatrais conhecidas, a estas acrescentando uma característica 
essencial: os espectadores – aos quais chamamos de espect-
atores – são convidados a entrar em cena e, atuando teatralmente 
e não apenas usando a palavra, revelar seus pensamentos, 
desejos e estratégias que podem sugerir, ao grupo ao qual 
pertencem, um leque de alternativas possíveis por eles próprios 
inventadas: o teatro deve ser um ensaio para a ação na vida real, 
e não um fim em si mesmo. (BOAL, 1991, p. 19)  
 

 
Em uma cena de Teatro-Fórum, mais importante que solucionar o conflito 

encenado é suscitar o conflito de ideias, a argumentação e a contra-



argumentação. (BOAL, 1998, p. 345) Para tal estímulo, além dos espect.-atores 

que podem, em sala de aula, serem interpretados como os estudantes, temos um 

personagem fundamental característico de toda cena de fórum: o Curinga6, que 

em sala de aula pode ser traduzido na figura do professor, o mediador do debate 

suscitado pela cena.  

No TO, e mais especificamente no Teatro-Fórum, contamos com dois 

princípios básicos que devem ser imutáveis no sentido metodológico: “a) a 

transformação do espectador em protagonista da ação teatral; b) a tentativa de, 

através dessa transformação, modificar a sociedade e não apenas interpretá-la.” 

(BOAL, 1998, p. 337). Desta forma, para o docente, abre-se um novo campo de 

ação, no qual tanto o Teatro Jornal quanto o Teatro-Fórum podem ser utilizados 

como métodos dinamizadores do ensino de Sociologia, buscando abordar os 

conteúdos da disciplina de forma prática, para subsidiar o debate que dará 

espaço à abordagem teórica destes conteúdos, após as encenações.  

Como o próprio Boal faz questão de destacar no título de uma de suas obras7, 

o TO pode ser utilizado tanto por atores quanto por não-atores, o que inclui os 

docentes. Não é preciso ser ator para buscar a reflexão das práticas sociais 

através das técnicas do TO, pois segundo o autor, na vida real sempre estamos 

atuando, elaborando ideias, assimilando e transmitindo-as constantemente. 

(BOAL, 1998) 

O TO enquanto um conjunto de técnicas e jogos teatrais que tem como 

objetivo estimular o diálogo através da representação do real, busca a troca de 

ideias e experiências sobre o cotidiano, visando transformá-lo em algo que seja 

melhor e mais acessível para a vida. Objetivar o diálogo entre o teatro e o ensino 

de sociologia como uma alternativa para se transformar a realidade e, neste 

contexto, o TO propõe a disponibilidade para o diálogo para aqueles que 

vivenciam suas técnicas e jogos, pois é através dela que poderão elaborar 

estratégias e ações para a superação das opressões vividas, e a consequente 
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 O Curinga é considerado o mestre de cerimônia de uma cena de Teatro-Fórum. É quem media o 

debate, devendo evitar qualquer tipo de manipulação ou indução do espect.-ator (que no contexto 
escolar, é o próprio estudante). O curinga não decide nada por conta própria, e deve reenviar as 
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7
 O livro “Jogos para atores e não-atores”. 



transformação de suas realidades. É aprender a compreender o real para poder 

intervir neste real enquanto cidadão. 

Cabe ainda ressaltar que “estar disponível ao diálogo”, se relaciona 

diretamente com o “respeito aos saberes do educando”, proposto por Freire 

(1996, p.15) em sua obra “Pedagogia da Autonomia”.  

 

O Teatro do Oprimido na Caravana do Projeto de Educação Ambiental 

Territórios do Petróleo (PEA TP) 

A experiência de utilização do TO no Projeto de Educação Ambiental 

Territórios do Petróleo demonstra, além da versatilidade de suas técnicas teatrais, 

seu grande potencial de mobilização para o debate na busca de soluções para 

diversas questões sociais que afetam, negativamente, a vida de indivíduos e 

comunidades em situação de vulnerabilidade social, ou seja, os oprimidos.  

O PEA TP atende às exigências do licenciamento ambiental federal – 

conduzido pelo IBAMA – relacionado aos empreendimentos de exploração e 

produção de óleo e gás no Brasil.  

De acordo com a legislação vigente para o licenciamento ambiental8 qualquer 

empresa que deseje obter as licenças necessárias para se explorar e produzir 

óleo e gás no país precisa realizar/financiar projetos de educação ambiental nas 

áreas afetadas pelos impactos socioambientais resultantes deste tipo de 

atividade. Neste contexto surgiu o PEA TP, um projeto financiado pela 

PETROBRAS e executado por diversos profissionais da Universidade Estadual do 

Norte Fluminense (UENF) sob a fiscalização do IBAMA (conforme determina a 

legislação ambiental federal vigente), integrando o Programa de Educação 

Ambiental da Bacia de Campos (PEA BC).  

O PEA TP tem como um dos seus principais objetivos a mitigação do déficit 

informacional sobre os royalties e as participações especiais, que são grandes 

quantias em dinheiro repassadas pelas empresas exploradoras para que os 

municípios tenham recursos para lidar com os impactos socioambientais 

derivados das atividades da cadeia produtiva do petróleo. Entretanto, existe um 

déficit informacional que limita a participação qualificada das populações destes 

municípios nos processos decisórios, tendo como consequências a falta de 
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 Ver Lei 6.939/81, art.10 da Política Nacional de Meio Ambiente. 



transparência e a má gestão na aplicação destes recursos por parte do poder 

público municipal (SANTOS; SOUZA; TERRA, 2016).  

Neste sentido, o PEA TP desenvolve desde 2014 diversas atividades no 

âmbito da educação ambiental crítica e da educação popular (não formal) em 10 

municípios da Bacia de Campos, que são recebedores destes recursos 

financeiros, sendo eles: Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, 

Campos dos Goytacazes, Carapebus, Casimiro de Abreu, Macaé, Quissamã, Rio 

das Ostras e São João da Barra. É importante destacar que estas atividades são 

desenvolvidas em tais municípios “com o intuito de sensibilizar suas populações 

para o exercício de uma cidadania mais ativa e crítica em relação aos impactos 

da indústria do petróleo e gás nas suas localidades.” (GANTOS, 2019, p. 20)  

Durante a 1ª fase do PEA TP, ocorrida entre 2014 e 2016, foi realizada a 

Caravana Territórios do Petróleo, uma das primeiras atividades desenvolvidas 

pelo PEA TP em cada um dos municípios citados, com o objetivo de apresentar e 

mobilizar suas populações para as atividades de educação popular a serem 

iniciadas nestas localidades, além de dar início a um processo de democratização 

de informações e conhecimentos de interesse público nestes municípios.  

Uma das atividades desenvolvidas na caravana foi denominada Territórios em 

Cena que trazia a encenação de um espetáculo teatral criado e encenado por um 

grupo de atores e atrizes – em sua maioria, estudantes da UENF - da cidade de 

Campos dos Goytacazes, a Trupe Ecológica.  

A utilização das técnicas do Teatro do Oprimido e, principalmente, a 

inspiração no Teatro-Fórum criado por Boal, foi uma proposta dos membros do 

grupo desde o momento em que foram convidados pela equipe técnica do PEA 

TP para a construção e apresentação do espetáculo teatral previsto para a 

caravana.  

Após algumas reuniões para o devido alinhamento aos objetivos do projeto, 

tornou-se possível perceber o potencial mobilizador do TO e sua estreita relação 

com o contexto de educação popular pautado na educação ambiental crítica, além 

de sua proximidade com as ideias do educador Paulo Freire, que já eram 

norteadoras do trabalho desenvolvido nas demais atividades realizadas pelo PEA 

TP. 



O entrelaçamento destes conceitos foi de extrema importância em todo o 

processo, criando um espaço-tempo onde todos tiveram a oportunidade de 

desenvolver e difundir seus conhecimentos a partir do diálogo, atores/atrizes, 

equipe técnica e o público participante. Como analisa Gantos (2019):  

 

A visão crítica de educação ambiental adotada pelo PEA 
Territórios do Petróleo questiona acima de tudo as apropriações 
desiguais e injustas implicadas em todas as formas de produção 
de mais-valia, desde as propriamente econômicas até as 
expropriações simbólicas ancoradas nas formas de produção 
social. (GANTOS, 2019, p.20). 

 

Após a aceitação da proposta inspirada no Teatro-Fórum por parte da 

equipe técnica do PEA TP, seguiram-se três meses de estudo e trabalho intenso 

por parte dos/das atores/atrizes do grupo que também fazem parte desta 

população afetada pelos impactos socioambientais das atividades petrolíferas no 

município de Campos dos Goytacazes, analisando não somente os objetivos do 

projeto para a construção da atividade, mas também inúmeras técnicas e jogos 

elaborados por Boal, o processo de licenciamento ambiental federal conduzido 

pelo IBAMA, além das características e conflitos sociais identificados em cada um 

dos municípios da região em questão – saneamento básico precário, segurança 

pública ineficiente, caos na saúde, falta de investimento em moradia, transporte, 

educação, cultura, lazer - resultando na criação do espetáculo “Contos e causos 

de Prosa Parada”.  

É muito importante destacar a complexidade deste processo de criação, pois 

era necessário que fossem abordados de forma precisa e, simultaneamente, 

através de uma linguagem popular e acessível, os significados de conceitos-

chave trabalhados pelo PEA TP, a exemplo: royalties e participações especiais, 

impactos socioambientais, controle social, educação ambiental crítica, 

licenciamento ambiental, participação popular, dentre outros. Indo além, era 

necessário fazer com que o público pudesse compreender as relações entre estes 

conceitos complexos e os conflitos sociais que seriam encenados, conflitos estes 

que eram (e muitos ainda são) parte integrante do cotidiano destes indivíduos e 

de suas comunidades de origem. 



Com o roteiro e o texto finalizados, tiveram início as apresentações na 

caravana do PEA TP, seguindo pelos dez municípios já citados, onde o grupo 

teatral se apresentou ao menos uma vez em cada uma destas cidades. Em 

algumas, como Campos dos Goytacazes e Armação dos Búzios, houve mais de 

uma sessão devido ao número elevado de presentes. 

A encenação criada apresentava parte da história da cidade fictícia de Prosa 

Parada, a partir da exemplificação de conflitos socioambientais que podem ser 

observados na realidade dos municípios constituintes da área de ação do PEA TP 

na Bacia de Campos, no estado do Rio de Janeiro. Trazendo questões 

pertinentes ao cotidiano dos habitantes destes municípios, “Contos e causos de 

Prosa Parada” tinha como objetivos, além de abordar os conceitos básicos 

elencados no âmbito das ações desenvolvidas pelo PEA TP, demostrar como a 

má gestão dos royalties recebidos pela cidade fictícia afetava negativamente a 

vida dos seus habitantes.  

Como é característico das apresentações de Teatro-Fórum, antes do início 

das cenas uma das atrizes do grupo realizava jogos teatrais propõe a interação 

inicial com o público presente, para que este estivesse disposto e “à vontade” 

para decidir e intervir cenicamente quando chegasse o momento de abrir a cena 

ao público. Em todas as apresentações esta interação inicial gerava muitos risos 

por parte dos presentes, pois em sua maioria eram jogos que brincavam com a 

coordenação motora ou a velocidade de raciocínio dos praticantes, por exemplo: 

girar o braço direito no sentido horário e a perna esquerda no sentido anti-horário; 

ou mesmo a pronúncia repetida e acelerada de palavras que propunham o que 

conhecemos por “trava-língua”, como “casa suja, chão sujo”. Após este momento 

de descontração e concentração simultâneas, de extrema importância para que o 

público se sentisse como parte integrante da encenação (ou seja, espect-atores), 

iniciavam-se as cenas.  

O roteiro da apresentação cênica trazia sete cenas distintas, sendo a primeira 

uma sátira dos processos eleitorais que observamos na maioria dos municípios 

brasileiros, onde candidatos a prefeito e vereador utilizavam de propagandas que 

carregavam em si um apelo muito maior à popularidade dos candidatos e a 

músicas de fácil aceitação popular do que à capacidade técnica de gestão dos 

mesmos. Após o momento eleitoral, uma das atrizes se dirigia ao público 



perguntando se sabiam o que são os royalties. Sempre houve quem arriscasse 

responder, mesmo que a resposta não estivesse totalmente correta. A mesma 

atriz dava a informação correta em uma breve explicação e, ao toque do tambor, 

dava início a um programa de jornal local de mídia alternativa, dedicado a mostrar 

as consequências sociais da má gestão administrativa dos candidatos eleitos em 

Prosa Parada.  

No decorrer da programação a apresentadora do jornal fazia a chamada das 

matérias que eram, de fato, as outras seis cenas subsequentes, que traziam 

diversos conflitos comuns ao cotidiano do público, como: o problema das filas 

enormes e a falta de humanização e investimentos na área da Saúde; a 

precariedade das escolas públicas, os baixos salários e as péssimas condições 

de trabalho dos profissionais da Educação; as consequências da falta de 

investimento na qualidade do transporte público; a falta de saneamento básico e 

as dificuldades de acesso ao direito à moradia por parte da parcela mais pobre da 

população; bem como os problemas relacionados à violência e a ineficiência dos 

sistemas de segurança pública. No decorrer das cenas, ficava evidente a 

necessidade de uma melhor gestão dos recursos públicos – dentre eles, os 

royalties do petróleo – para que a população tenha acesso de qualidade aos 

serviços públicos e aos direitos mais básicos pautados na Constituição Federal. 

Ao final da penúltima cena, quando habitualmente o público se mostrava 

identificado e indignado com os conflitos apresentados até o momento, acontecia 

a intervenção da atriz que representava o Curinga nesta encenação. Sua 

intervenção era rápida, para que não se quebrasse o ritmo da apresentação, 

porém era de grande importância para a interação que viria em seguida.  Neste 

momento, ela anunciava que a cena que viria a seguir seria diferente das 

anteriores, pois o público poderia participar da decisão sobre o desfecho da cena, 

não apenas opinando, mas também entrando em cena. Assim sendo, era 

explicado ao público que se tratava de uma cena de teatro-fórum, ou seja, que 

quando ocorresse a próxima interrupção cênica por parte da Curinga seria a hora 

do público decidir coletivamente e cenicamente. Esclarecimentos feitos dava-se 

início à cena final. 

A cena final era o ponto alto da apresentação, exatamente por ser o momento 

de maior interação e cooperação entre atores/atrizes e o público, onde todos 



seriam agentes ativos das ações, isto é, espect-atores. A cena consistia em um 

diálogo entre dois representantes do poder público e um idoso (Sr. Gervásio), um 

agricultor morador de um sítio na área menos urbanizada da cidade de Prosa 

Parada. Durante a cena, Sr. Gervásio era informado pelos agentes públicos que 

em breve teria que sair do local onde viveu toda a sua vida e ir morar em outro 

local, sendo-lhe oferecida uma quantia irrisória em dinheiro no valor de 5 mil reais. 

De acordo com a fala dos agentes públicos, tal desapropriação deveria ocorrer 

por que uma refinaria havia iniciado atividades na cidade e seria instalado um 

sistema de oleoduto que passaria exatamente onde estava localizado o sítio onde 

Sr. Gervásio e sua família viveram por quase um século.  

Durante a cena o agricultor familiar tentava argumentar que vivera ali por toda 

a sua vida, dependia do plantio realizado no local para o sustento da família e que 

havia investido dinheiro e trabalho ao longo de décadas no sítio, evidenciando a 

situação: era injusto tirá-lo dali, ainda mais sendo “ressarcido” com uma quantia 

tão medíocre, o que não seria suficiente nem mesmo para custear a compra de 

um terreno onde pudessem seguir a vida. Além disso, e principalmente, Sr. 

Gervásio cultivava uma infinidade de memórias de família sobre aquele chão, ao 

ponto que a vida naquele local se confundia com o ser humano que era, com a 

sua identidade. Para ele, não existia vida pra ser vivida fora daquele lugar. 

Mesmo assim, durante toda a cena suas falas eram ignoradas e interrompidas 

pelos agentes públicos, frios e desumanos, que estavam apenas preocupados em 

cumprir sua função que era informar sobre o processo de desapropriação.  

Em um determinado momento da cena, quando a indignação e o desespero 

eram visíveis na expressão do agricultor, os agentes públicos informavam que ele 

poderia procurar seus direitos na Defensoria Pública. Em seguida, afirmavam que 

ele deveria assinar um documento que o idoso nem mesmo poderia ler, pois não 

era alfabetizado, sendo assim, mal sabia escrever o próprio nome. O agricultor 

era fortemente pressionado pelos agentes a aceitar os termos e assinar ou 

marcar suas digitais no documento, como forma de confirmar sua ciência e 

aceitação do processo de desapropriação. Neste momento, de evidente coação 

por parte dos agentes públicos, geralmente, já se podia ouvir apelos vindos do 

público indignado para que ele não “assinasse” o documento em questão. 



Com o público revoltado e praticamente adentrando a cena para ajudar o 

agricultor, a Curinga interrompia a cena para fazer a mediação necessária para 

que pudessem intervir cenicamente naquele conflito. Com os atores imóveis, a 

Curinga se dirigia ao público indagando o que estava acontecendo ali, que 

personagens representavam os opressores, quem estava sendo oprimido e de 

que forma se dava tal opressão. Esse momento de identificação dos elementos 

cênicos é fundamental para que o público possa compreender o conflito 

apresentado e venha a intervir da maneira mais justa possível para “quebrar a 

opressão”. Com os elementos devidamente identificados, a Curinga perguntava 

ao público como proceder numa situação como aquela e fazia o convite para que 

entrassem em cena para intervir, substituindo o oprimido e improvisando para 

contrapor os argumentos apresentados pelos agentes públicos, os opressores. 

Em todas as apresentações realizadas houve espect-atores intervindo 

cenicamente, em algumas delas, grande parte do público entrava em cena e, por 

vezes, muitos juntos como que numa manifestação popular. Era o momento onde 

não existiam atores e plateia, não existia um grupo apresentando algo e outro 

assistindo, não existia aquele clima das salas de aula onde os professores ficam à 

frente falando e os estudantes apenas ouvindo enfileirados. Desta forma, foi se 

obtendo o processo de ensino-aprendizagem de construção coletiva e partilha 

solidária do conhecimento em sua mais pura essência criando oportunidade de se 

vivenciar um processo educativo construído a partir do diálogo e da contraposição 

de ideias, somado ao privilégio de se fazer parte de um momento onde os 

oprimidos eram os protagonistas das ações, trazendo seus conflitos diários, suas 

necessidades, inquietações e ideias, ensaiando a busca de possíveis soluções 

para a transformação de suas realidades através do diálogo e da troca de saberes 

dentro de uma cena fictícia. 

A primeira apresentação de “Contos e causos de Prosa Parada” ocorrida em 

praça pública no município de Carapebus, caracteriza-se como um exemplo único 

do potencial do TO e do teatro-fórum criado por Boal. Após a apresentação do 

conflito final e um longo debate realizado durante as intervenções dos espect-

atores, um senhor se levantou e decidiu intervir, dando um depoimento que 

visivelmente emocionou a todos os presentes.  



De acordo com ele, o mesmo problema do Sr. Gervásio havia ocorrido com o 

seu pai, um idoso que pela falta de conhecimento havia aceitado assinar o 

documento de desapropriação que lhe foi apresentado e, em consequência, teve 

que se mudar para um local totalmente diferente daquele em que viveu toda a sua 

vida. O homem declarou que, após a mudança, seu pai mergulhou numa profunda 

depressão e, infelizmente, faleceu poucos meses depois. “Sr. Gervásio”, apesar 

de ser um personagem fictício, existia. Sua história é, infelizmente, conhecida de 

perto por uma parcela considerável da população e, por vezes, em versões bem 

piores do que a ficcional, como nos mostrou o depoimento daquele homem. 

Este espect-ator optou por não intervir cenicamente no conflito, pois não era 

essa a sua intenção, ele queria apenas agradecer aos presentes pela 

apresentação e pelo debate que havia acabado de acontecer, afirmando que se 

ações como aquela fossem mais frequentes e tivessem ocorrido antes do fato 

vivido por ele na realidade, sua família teria agido de outra maneira, resistido no 

local onde moravam e, talvez, ainda estivessem convivendo diariamente com o 

seu querido pai.  

O depoimento citado acima é apenas um em meio às inúmeras intervenções 

realizadas ao longo de quase dois anos de apresentações de “Contos e causos 

de Prosa Parada” pelos municípios da Bacia de Campos. “São inúmeros os 

exemplos que surgem, a partir da leitura dos relatórios da atividade Territórios em 

Cena, de posicionamentos firmes e combativos dos participantes nas sessões de 

teatro na Caravana” (MARTINS e TEIXEIRA, 2019, p. 50) 

As intervenções por parte dos espect-atores servem para demonstrar o 

potencial das cenas de teatro-fórum no que concerne à criação de um ambiente 

propício à troca de saberes e o compartilhamento de conhecimentos. Como 

descrevem Martins e Teixeira: 

 

Numa das apresentações, uma comunitária entrou em defesa do 
Sr. Gervásio citando a Constituição Federal de 1988 na direção dos 
agentes públicos da peça. Nesse instante, outra pessoa da plateia 
pergunta o porquê dos envolvidos não terem sido avisados da 
audiência pública realizada para discutir o processo de 
desapropriação na cidade de Prosa Parada. Esse participante 
alertou para a necessidade e o direito da comunidade ter uma nova 
audiência com participação popular (MARTINS e TEIXEIRA, 2019, 
p. 50). 



 

Durante as intervenções populares era perceptível a indignação nas falas dos 

participantes, desde os idosos até os mais jovens, resultante da evidente 

identificação da população com aqueles tipos de problemas sociais encenados. 

Era comum nestas intervenções que os espect-atores relacionassem as questões 

vividas em “Prosa Parada” com as dificuldades que enfrentavam em seus 

municípios. 

Como já evidenciado anteriormente, um dos principais objetivos deste artigo é 

fortalecer a defesa da utilização das técnicas do TO na dinamização dos 

conteúdos da Sociologia na Educação Básica no país. Conforme ressaltado por 

Boal ao longo de diversas obras, suas técnicas e jogos podem - e devem – ser 

praticados por estudantes, professores, operários e até mesmo atores/atrizes, em 

prol de uma melhor compreensão da sociedade e sua consequente transformação 

da realidade.  

Neste contexto, podemos destacar a intervenção realizada por alunos de uma 

escola pública do município de Cabo Frio durante as apresentações de teatro-

fórum na caravana:  

 

Um representante do grêmio estudantil expôs a luta do grupo para 
obter direito aos repasses financeiros do governo para sua escola. 
Foi relatado ainda que os alunos promoveram um abaixo-assinado 
para que a situação fosse esclarecida (...). (MARTINS e 
TEIXEIRA, 2019, p. 51) 

 

O fato descrito acima reitera a importância da presença do TO na disciplina de 

Sociologia no nível médio das escolas públicas, devido ao seu potencial de 

análise e diálogo também no que diz respeito à realidade dos estudantes 

brasileiros neste segmento.  

É necessário que a Sociologia se aproxime cada vez mais da realidade e das 

problemáticas que são relevantes para estes estudantes. Assim sendo, devemos 

reconhecer que as práticas desenvolvidas por Boal podem vir a ser de grande 

valia neste processo, dinamizando os conteúdos da disciplina e tornando-os mais 

palpáveis aos estudantes, relacionando-os de forma mais clara com o cotidiano 

vivido por estes grupos. 



É para preparar a sociedade para situações como estas descritas acima que o 

TO foi criado, para que as pessoas tenham a oportunidade de “ensaiar para a 

vida”, se preparando para (re)agirem de maneira cada vez mais lúcida quando se 

depararem com conflitos como os que foram apresentados até aqui. 

 

A oficina / palestra “Freire e Boal: técnicas de organização popular a partir 

do Teatro do Oprimido 

 Em 23/05/2019, como uma das ações realizadas pelo grupo Trupe 

Ecológica, ocorreu a mediação da Oficina / Palestra “Freire e Boal: técnicas de 

organização popular a partir do Teatro do Oprimido” para alunos da disciplina 

“Instrumentos e técnicas II” do Curso de Graduação em Serviço Social da 

Universidade Federal Fluminense - UFF, em Campos dos Goytacazes - RJ.  A 

atividade teve realização a partir do convite feito pela própria docente responsável 

pela disciplina, ocorrendo no próprio horário de aula, com duração de 4h e 

contando com a participação 16 estudantes, a maioria formada por mulheres de 

diferentes faixas etárias e apenas um homem jovem. 

Os objetivos da atividade eram complementar a abordagem sobre a 

pedagogia de Paulo Freire, já presentes no conteúdo da disciplina, apresentando 

o Teatro do Oprimido e algumas de suas técnicas, relacionando-os a fim de 

demonstrar as possibilidades de reflexão e ação mediante as questões e conflitos 

sociais. 

Para contemplar estes objetivos foi planejada uma exposição dialogada 

seguida de oficina de jogos teatrais, buscando relacionar teoria e prática.   

Em consonância com as propostas que viriam a ser apresentadas, levando 

em consideração o caráter dialógico das concepções defendidas pelos autores 

em questão, a atividade não poderia ter início de outra maneira do que ouvindo a 

turma de futuros assistentes sociais, buscando compreender como enxergam sua 

profissão, como tem atuado, seus objetivos, desafios, inquietações e dificuldades 

na atuação dos profissionais desta área. Levar em consideração os saberes dos 

participantes (educandos) é fundamental para que a ação tenha real sentido para 

os mesmos.  

A conversa inicial é fundamental para a apreensão de informações por 

parte do mediador, para que possa compreender as características dos 



participantes e, neste caso, a função, as dificuldades e possíveis opressões 

vivenciadas ou presenciadas pelos assistentes sociais e os respectivos grupos 

sociais com os quais trabalham. Conforme apontado de maneira sucinta pelos 

participantes, o assistente social atua na garantia de direitos de grupos sociais em 

situação de vulnerabilidade, a exemplo: idosos, crianças, mulheres - mães e 

vítimas de violência -, jovens considerados “infratores”, pessoas com deficiência, 

dependentes químicos, presidiários e suas famílias, estudantes, etc. Neste caso, 

podemos compreender estes “grupos sociais em situação de vulnerabilidade”, 

evidentemente, como os “oprimidos” elencados tanto por Freire quanto por Boal. 

Adiante, estas informações servem para adaptar os jogos propostos durante a 

oficina às inquietações características daquele grupo específico, expressando 

seus desafios cotidianos e propiciando o espaço para o debate em grupo sobre as 

formas de lidarem com os conflitos enfrentados no contexto de sua futura 

profissão. Nesta conversa inicial, de caráter exploratório, apenas 4 dos 16 

participantes afirmaram já terem algum conhecimento sobre o Teatro do 

Oprimido, incluindo a professora. Apenas 5 afirmaram já terem participado de 

alguma vivência teatral.  

Após o diálogo exploratório inicial, teve início a apresentação das 

concepções de Paulo Freire e Augusto Boal, explicitando as principais 

características de cada uma delas, seus pontos em comum e o contexto social de 

repressão por parte do governo brasileiro vivenciado pelos autores à época de 

suas reflexões e criações. Em seguida, o mediador citou e sintetizou alguns 

trabalhos da Trupe Ecológica baseados nestas concepções, com o objetivo de 

exemplificar as possibilidades de diálogo e trabalho utilizando tais métodos, 

demonstrando como pode se dar esta relação na prática. Ao fim desta 

apresentação teríamos um intervalo antes de passar para a parte onde seriam 

realizados os jogos teatrais, entretanto, por opção dos próprios participantes, não 

houve intervalo e entramos de imediato na sessão de atividades teatrais.  

Devido à pouca familiaridade dos participantes com as vivências teatrais, 

contexto que será encontrado também nas salas de aula de Sociologia na 

Educação Básica, a mediação teve início com jogos teatrais mais simples, 

buscando habituá-los ao ambiente propício para a reflexão e interpretação teatral. 

Estes jogos buscaram explorar a livre utilização do corpo por parte dos 



participantes, tanto no que se refere à suas capacidades físicas quanto mentais e 

emocionais, exercitando aspectos como: a experimentação de expressões, a 

confiança, a concentração, a agilidade de pensamento, além da harmonia e 

cooperação em grupo.  

Em seguida, diante da empolgação proporcionada pelos jogos, o grupo 

questionou a respeito da possibilidade de utilização do TO no trato de questões 

como o assédio sexual. Mediante a indagação, o mediador sugeriu a 

improvisação de uma cena com este tema para responder à pergunta feita. Em 

casos como este, sempre que for possível, é demonstrar as possibilidades com 

ações práticas.  

A proposta do mediador consistia em improvisar uma cena que se passava 

em um ponto de ônibus, no qual um homem assediava a mulher de diversas 

maneiras, desde as mais discretas às mais explícitas. As próprias mulheres 

escolheram interpretar tanto o opressor (homem) quanto à oprimida, buscando 

demonstrar as formas de assédio mais comuns que sofrem no cotidiano para, em 

seguida, debaterem as possíveis maneiras de lidar com tais fatos. Em meio às 

diversas intervenções e trocas de intérpretes dos personagens, as participantes 

puderam compreender melhor as possibilidades oferecidas pelo TO. Entre uma 

improvisação e outra, já estavam realizando um debate importante sobre algo 

comum às suas próprias relações diárias, bem como dos grupos a que atendem 

como profissionais ou estagiárias. 

Em certo momento do debate sobre este caso, duas estudantes da 

universidade adentraram a sala pedindo um minuto para um recado sobre as 

eleições para o diretório central dos estudantes. Enquanto o recado era dado, 

discretamente, o mediador pediu que uma das participantes da oficina tentasse 

assediar uma destas estudantes após sua fala. Quando a jovem ainda agradecia 

pelo espaço cedida pela turma para o recado, a participante da oficina lhe fez 

elogios desconcertantes que iam muito além de sua atuação estudantil, numa 

ação onde o assédio ficava bastante evidente. Dado o perceptível estranhamento 

da jovem que emitia os informes, o mediador da oficina explicou que se tratava de 

um jogo teatral com base no TO, inserindo a jovem no debate sobre o tema e 

pedindo que descrevesse o que sentiu enquanto era publicamente assediada por 

outra aluna. A jovem prontamente atendeu ao pedido, dando seu depoimento e 



esclarecendo que, “na sua opinião”, o assédio partido de uma outra mulher se 

diferencia do assédio cometido por homens, evidenciadas as relações de poder 

contidas nestas ações. Diante deste acontecido inesperado, a jovem pode 

contribuir de maneira significativa no debate que vinha ocorrendo até sua entrada 

na sala de aula. Vale ressaltar neste caso, que se não fosse a possibilidade de 

intervenção propiciada pelo TO, ou seja, numa típica aula expositiva sobre o 

tema, a jovem teria entrado para emitir seu informe e saído normalmente, sem 

participar e nem contribuir com o debate. Tal acontecimento veio ao encontro para 

a compreensão do potencial da utilização do TO em sala de aula.  

Dando sequência à oficina de jogos teatrais do TO, o mediador propôs a 

divisão do grupo em duplas para a realização do jogo “Marionete Humana”, 

integrante do arsenal de jogos organizados por Augusto Boal. O jogo consiste na 

improvisação através do diálogo entre personagens, sendo cada um formado por 

uma dupla. Um dos participantes fica à frente executando as expressões faciais 

do personagem, enquanto o outro o abraça pelas costas, passando as mãos por 

baixo de seus braços, gesticulando e improvisando as falas. Com a sugestão de 

um tema específico, os personagens irão dialogar com outro (s) personagem (s) 

criado por outra (s) dupla (s). O tema sugerido foi: a função do assistente social 

que pode ser adaptado para o papel do sociólogo ou de outra profissão. Neste 

contexto, os participantes puderam improvisar, debater, compartilhar e apresentar 

os principais aspectos que consideram fundamentais na função do assistente 

social.  

Para finalizar a oficina, diante das informações debatidas desde o início 

desta atividade, o mediador propôs um último jogo, mais complexo que os 

anteriores, entre os quais o grupo participou de forma ativa e desenvolveu uma 

série de argumentações e discursos. No jogo sugerido, os participantes 

realizaram uma tentativa de atuação em uma cena de Teatro-Fórum, técnica 

apresentada anteriormente durante a sessão dialogada deste encontro e 

reforçada neste momento. Desta maneira, o mediador disponibilizou 10 minutos 

para que os participantes elaborassem o roteiro cênico a ser seguido. A 

orientação é que este roteiro não contasse com falas pré-estabelecidas, tendo 

definidas apenas as linhas de argumentação mediante o comum acordo dos 

participantes.  



Na cena elaborada a professora da turma interpretaria uma Secretária de 

Saúde (opressora) que convocava os Assistentes Sociais (oprimidos) - 

representados pelos estudantes - do município para uma reunião. Nesta reunião, 

de forma muito sintética e técnica, a secretária informava aos assistentes sociais 

sobre o corte de verbas dos CAPS (Centros de Atendimento Psico-Social). 

Durante a encenação, a intérprete da secretária - uma Assistente Social com 

vasta experiência na área - buscou utilizar de argumentos dos quais está 

acostumada a ouvir há anos por parte dos gestores públicos, tendo assim a 

oportunidade prática de preparar - em cena - seus alunos para os conflitos 

inerentes à profissão e para os possíveis desagrados que podem enfrentar ao 

longo de suas carreiras profissionais. 

Os estudantes, por sua vez, interpretando os oprimidos da cena elaborada, 

tiveram a oportunidade de argumentar, debater coletivamente e refletir sobre tais 

argumentos e ações a cada interrupção cênica realizada pelo Curinga (mediador 

da oficina), fazendo novas tentativas de quebra da situação de opressão e 

refletindo sobre suas condições de trabalho já precárias diante da gestão pública 

e, que tendia a piorar caso se confirmasse o cenário imposto cenicamente.  

Muitos argumentos surgiram ao longo da intervenção cênica, ao ponto de 

surpreender até mesmo a experiente docente que mantinha dúvidas se os 

estudantes realmente prestaram a devida atenção em determinados temas de 

aula abordados anteriormente. Debatendo coletivamente, os estudantes 

ampliaram sua capacidade de argumentação, relembrando conteúdos de aulas 

ministradas ao longo da disciplina e elaborando de forma organizada diversas 

possibilidades na tentativa de resolverem o problema da opressão posto em cena.   

Na avaliação livre da Oficina / Palestra realizada ao fim, onde estudantes e 

professora opinaram livremente sobre a própria oficina e sobre a utilização do TO 

em sala de aula, todos avaliaram de forma positiva indicando que são a favor da 

utilização deste método como dinamizador de conteúdos de viés social, além 

disso, 12 dos 16 participantes afirmaram que pretendem utilizar as técnicas do TO 

junto aos grupos sociais que atendem nos estágios, e outros que virão a atender 

na carreira profissional prestes a ser iniciada. Ao fim da atividade, o mediador 

recebeu o endereço de e-mail da turma, para envio de material didático referente 

à temática. Dentre o material enviado temos as obras: “Pedagogia do Oprimido” e 



“Pedagogia da Autonomia” de Paulo Freire; “Jogos para atores e não-atores”, 

“Teatro do Oprimido e outras poéticas políticas” e “200 exercícios e jogos para o 

ator e não-ator” de Augusto Boal, dentre outros artigos de diferentes autores 

relacionados ao tema.  

 

Considerações finais 

Este trabalho teve como objetivo demonstrar como o Teatro do Oprimido pode 

ser utilizado como método auxiliar para dinamizar o ensino de Sociologia na 

Educação Básica. Para isto foram utilizados exemplos de trabalhos realizados 

tanto no contexto escolar quanto no âmbito da educação popular, com o objetivo 

de destacar a importância e a possibilidade de diálogo entre estas duas formas de 

reflexão da vida em sociedade. 

Conforme destacado por Silva (2010), a disciplina da Sociologia sofre com um 

processo de intermitência de sua obrigatoriedade como parte integrante do 

Ensino Médio (ou dos níveis escolares correspondentes a ele) ao longo da 

história da educação brasileira. Neste contexto, compreendo como papel 

fundamental dos docentes da área a reflexão sobre a prática educativa, no 

sentido de desenvolver não apenas os conteúdos da disciplina, mas também as 

suas formas de aplicação, para que se torne cada vez mais evidente a 

importância da presença desta disciplina no currículo da educação básica no país. 

Vejo que estamos diante de um compromisso político e social, para que 

possamos lutar de forma ainda mais qualificada para a diminuição da 

desigualdade social que há em nosso país.  

A proposta de utilização do TO pode ser adaptada ao ensino de Sociologia ou 

a um projeto político pedagógico da escola pelo professor de Sociologia. As 

formas de utilização elencadas ao longo deste trabalho são apenas algumas das 

diversas alternativas possibilitadas pelas técnicas do Teatro do Oprimido.   

Este trabalho abre caminho para discussão sobre a possibilidade da inserção 

de parcerias entre a SEEDUC e os integrantes do CTO-Rio, de maneira que os 

professores de Sociologia possam, ao menos, acessar cursos de formação 

continuada para a assimilação das técnicas apresentadas pelo teatro do 

Oprimido, certamente com objetivo de que tais técnicas possam ser utilizadas 

com propriedade nas escolas. Indo além, este trabalho visa estimular nos 



docentes a procura pelas obras de Augusto Boal, diante da infinidade de 

alternativas que elas apresentam para a área da Educação, principalmente 

quando tratamos da disciplina de Sociologia na Educação Básica.  

Conforme pude perceber durante o período de estágio, os estudantes em sua 

maioria, são pouco familiarizados com a disciplina de Sociologia, e vale lembrar 

que diferentemente daqueles que escolhem um graduação nesta área, por 

afinidade, aqueles estudantes estão ali, muitas vezes, apenas para cumprir a 

carga horária necessária para a aprovação na disciplina, e não por opção ou 

afinidade. Desta forma, enquanto docentes, nos deparamos com mais um motivo 

para que se busque dinamizar o ensino da disciplina, de maneira a estimular o 

interesse destes estudantes, permitindo que possam desenvolver a imaginação 

sociológica em prol de uma compreensão mais clara de suas realidades. Para tal 

estímulo, as técnicas do TO estão à nossa disposição para o planejamento de 

aulas menos teóricas, e mais comprometidas com as relações cotidianas destes 

estudantes.  
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