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RESUMO 
 
O presente artigo é resultado o desenvolvimento e aplicação do projeto de intervenção pedagógica, 
proposto dentro do Plano de Desenvolvimento Educacional - PDE

3
, dado nos anos de 2016 e 2017 a 

partir de uma produção didática e implementação deste projeto pedagógico na escola. A turma de 
aplicação foi o 1º ano do Curso de Formação de Docentes do Colégio Estadual José Armim Matte – 
EFMNP, localizado no município de Chopinzinho-PR. O projeto teve como objetivo trabalhar o Teatro 
do oprimido, desenvolvido por Algusto Boal, na tentativa de despertar o espírito crítico dos 
participantes, bem como atentá-los para a possível aplicação desta prática teatral na sua futura 
docência. Além da aplicação e análise desta, o tema também pôde ser debatido com outros docentes 
que participaram do Grupo de Trabalho em Rede – GTR, desenvolvido pela propositora deste projeto, 
o qual obteve várias discussões e contribuições sobre a temática, ou seja, foi mais uma forma de 
disseminar o presente estudo. Deste modo, a partir de todas as etapas descritas é que se 
desenvolveu uma pesquisa qualitativa, com referencial teórico e pesquisa de campo do tipo pesquisa-
ação. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

Dentro da proposta de criação de Projeto de intervenção pedagógica no PDE, 

no qual efetivou-se uma produção didático-pedagógica, seguida da implementação 

do projeto pedagógico na escola, é que se desenvolveu discussões a respeito da 

possibilidade de se trabalhar e disseminar a prática educativa do teatro do Oprimido. 

Sendo assim, objetivou-se proporcionar conhecimentos básicos da concepção 

metodológica do teatro do Oprimido aos alunos do 1º ano de Formação de docentes 

do Colégio E. José Armim Matte, a fim de conscientizá-los das situações que os 

oprimem tornando-os multiplicadores dessa prática. 
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 Durante a proposta investigou-se como o Teatro do Oprimido pode ser um 

instrumento de promoção do diálogo e libertar os sujeitos do ensino e aprendizagem 

de sua zona de conforto, anestesia, promovida pelo sistema? 

Através da experiência com as práticas metodológicas do Teatro do Oprimido 

procurou-se viabilizar o debate levando em consideração as situações-problema que 

mais afligem a sociedade e o sujeito em si, permitindo que o mesmo a partir da 

reflexão em conjunto e no diálogo teatralizado fosse provocada a reação no sentido 

de expressar aquilo que sente diante da realidade e dos fatos, sem medo de ser 

coagido por falar o que pensa. O Teatro apresentado por Augusto Boal tem um 

papel que vai muito além do entretenimento, pois busca e promove nos envolvidos 

uma visível transformação transcendendo o universo teatral. 

 Nesse sentido é que considera-se a temática importante, pelo seu caráter 

crítico, onde envolve a linguagem artística do teatro de modo contemporâneo. Além 

de disponibilizar o material didático de aplicação para futuras práticas pedagógicas 

que tenham a mesma objetivação de tornar os cidadãos críticos, conscientes das 

situações problema que os cercam, provocando a sua construção de identidade e 

modo de ver o mundo. 

 A proposta se constitui em três momentos, inicialmente a contextualização 

teórica acerca do Teatro do Oprimido é apresentada; na sequência a constituição do 

projeto e de sua aplicação é descrita e analisada; para que, finalmente, sejam 

tecidas considerações de todo o estudo, seu desenvolvimento e concretização. 

 

2 – REVISÃO DE LITERATURA 

 

Apesar de Boal (1981) considerar que toda atividade humana é política e, o 

teatro sendo uma delas também o torna algo deste gênero. É importante salientar 

que o Teatro do Oprimido (TO), o qual é baseado na Pedagogia do Oprimido de 

Paulo Freire4, apresenta um aspecto diretamente político. Seu aspecto pedagógico 

desvela um teatro que vai muito além de divertir o público e entretê-los, o teatro aqui 

aparece como uma arma de libertação e de transformação social e educativa, 
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enfatizando a necessidade de transitividade do ensino, defendida por Paulo Freire. 

Mas o que, realmente significa Teatro do Oprimido? 

Oliveira e Cunha (2016) afirmam que o Teatro do oprimido é uma técnica 

teatral desenvolvida por Augusto Boal nos anos 70, a qual foi difundida por mais de 

setenta países. De acordo com as autoras, este método teatral “[...] atende, em 

especial, a necessidade de que o teatro seja ferramenta para a revolução e tem, 

como principais objetivos, a democratização do teatro e o uso dele como ferramenta 

política” (OLIVEIRA & CUNHA, 2016, p. 71). 

De acordo com Boal (1998, p. 09) “O teatro do Oprimido é teatro na acepção 

mais arcaica da palavra: todos os seres humanos são atores, porque agem, e 

espectadores, porque observam. Somos todos espect-atores. O teatro do Oprimido é 

uma forma de teatro, entre todas as outras”. Porém, somente isso não o define. 

Trata-se de uma forma de fazer teatral diferenciada, onde tanto atores como 

espectadores sintam-se capazes de transformar a situação, resolver o problema na 

ação representada, trazendo à tona alguma fraqueza do ser humano, que só existiu 

pela condição desfavorável em que ele se encontra. Assim “espect-atores”, quer 

dizer, espectadores que podem virar atores durante ou pós encenação, se assim 

sentirem necessidade. 

 

O Teatro do Oprimido possui seis modalidades: o Teatro Jornal, o Teatro 
Invisível, o Teatro Fórum, o Teatro Imagem, o Teatro Legislativo e o Arco-
Íris do Desejo. A modalidade mais conhecida e praticada é o Teatro Fórum. 
A peça de Teatro Fórum surge a partir de uma opressão compartilhada por 
um grupo, ou por analogia, ou por identidade. Ao longo de um processo que 
engloba jogos e exercícios sistematizados para o Teatro do Oprimido, a 
percepção social dos participantes é aprimorada e, por vezes, reconstruída. 
O grupo se encontra e percebe uma opressão partilhada coletivamente, ou 
se une para discutir uma opressão específica. O trabalho criado é baseado 
na construção de uma cena-fórum, onde o tema escolhido pelo grupo será 
exposto e discutido (OLIVEIRA & CUNHA, 2016, p. 71). 

 

No teatro-fórum os espect-atores são estimulados por um facilitador chamado 

Coringa, que interrompe a cena e instiga o público – espectador – a pensar, refletir e 

quem sabe até sugerir, ou fazer parte da ação cênica, substituído o ator – oprimido, 

para apontar a solução ou busca dela. Ou seja, “O coringa é o diretor da peça de 

Teatro Fórum, multiplicador das técnicas do Teatro do Oprimido e o mediador entre 

o público e a cena de Teatro Fórum. O coringa precisa desenvolver habilidades 

‘improvisacionais’” (OLIVEIRA & CUNHA, 2016, p. 72). Tais características são 

necessárias pelo fato de que nesse tipo de teatro, apesar de existir um roteiro, 



sempre podem acontecer situações imprevistas, além disso, o coringa deve estar 

atento e aberto à proposições do público. 

Lima (2014, p.12) considera que “O método do Teatro do Oprimido parte da 

encenação de situações reais do dia a dia, estimulando a troca de experiências e 

conhecimento entre atores e público, colocando muitas vezes o público dentro da 

ação teatral”. 

Nesse sentido o trabalho com o Teatro do Oprimido tem características 

amplas de formação social e política, retirando as máscaras de inúmeras situações 

nesses âmbitos. Mas quem é o OPRIMIDO? E porque essa necessidade de 

despertá-lo? 

Entende-se por Oprimido, todo ser, indivíduo que sofre qualquer tipo de 

violência, seja ela, física, social ou psicológica e que na maioria dos casos têm medo 

de se libertar dessa situação, como diz Paulo Freire, (1987, p. 12) o seu “[...] medo 

da liberdade” se refere ao que chamam “[...] perigo da conscientização”. Então o 

sujeito acostuma-se com esse sofrimento e teme até mesmo estar ciente dele, com 

medo de ter vontade de lutar contra essa opressão e sofrer punições ainda maiores, 

a chamada coação, a que muitos sujeitos são submetidos pela relação de poder, ou 

abuso deste.  Segundo Lima, (2014, p. 12): “Boal criou condições para que o povo 

pudesse ultrapassar a barreira de ser somente receptor de cultura, para se tornar 

também produtor de sua própria arte, dando aos oprimidos o direito e dignidade de 

serem ouvidos”. 

Através do teatro do Oprimido, busca-se manifestar o sofrimento, torná-lo 

público, desmistificando os medos do ser oprimido e fazendo com que o chamado 

opressor que maltrata e causa a dor, tome consciência de seus atos. Como descrito 

por Paulo Freire (1987, p. 16-17) “E aí está a tarefa humanista e histórica dos 

oprimidos – libertar-se a si e aos opressores”. 

 Nesse aspecto, o autor supracitado busca a reflexão sobre ações diárias, 

sobre quantas vezes o ser humano é o oprimido, e quantas é o agente opressor. Em 

muitas situações o indivíduo passa do ser oprimido, para o ser opressor e nem se dá 

conta, daí a importância de se repensar os atos cotidianos. 

Os principais objetivos defendidos por Boal no Teatro do Oprimido é o de 

transformar o espectador, de um ser passivo e ouvinte anestésico, para um 

protagonista da ação em cena, além de não contentar-se com o passado em 



questão, mas refletir e promover um futuro diferente, percebendo ainda mais suas 

atitudes e, revendo-as. 

Para que os objetivos desse tipo do Teatro do Oprimido sejam cumpridos, faz-

se necessária uma preparação corporal dos atores principais, do próprio espectador 

e principalmente dos Coringas. Segundo Boal, (1975, p.131) “[...] a primeira palavra 

do vocabulário teatral é o corpo humano, [...]. Por isso, para que se possa dominar 

os meios de produção teatral, deve-se primeiramente conhecer o próprio corpo para 

poder depois torná-lo mais expressivo”. Conhecendo o próprio corpo e sua 

capacidade expressiva, o espectador pode libertar-se dessa condição e assumir 

então a de ator, o que para Boal, (1975, p. 131), seria deixar “[...] de ser objeto e 

passar a ser sujeito, convertendo-se de testemunha em protagonista”. 

O fazer teatral parece muito fácil enquanto pensado como o ato de 

representar e imitar o outro, no entanto não é tão fácil fazer as pessoas 

transformarem sua própria forma de pensar e de agir através do teatro, para que 

isso aconteça é necessária uma preparação muito intensa e que, na proposta de 

Boal (1975), sempre foi encarada com muita seriedade, seguindo um esquema de 

quatro etapas de preparação que também utilizou-se na aplicação deste projeto que 

são: 

1ª Etapa: Conhecimento do Corpo – sequência de exercícios explorando as 

limitações e possibilidades com o próprio corpo;  

2ª Etapa: Tornar o Corpo Expressivo – sequência de jogos onde cada um 

começa a utilizar o corpo, abandonando formas de expressão usadas no dia a dia;  

3ª Etapa: O teatro como Linguagem- prática do teatro como linguagem viva e 

presente, abandonando a ideia dele como produto acabado que mostra imagens do 

passado:  

- Primeiro momento: Dramaturgia Simultânea- os espectadores descrevem, 

simultaneamente com os atores representando; 

- Segundo momento: Teatro-Imagem- os espectadores interferem, 

diretamente falando através de imagens feita com os corpos dos demais 

participantes; 

- Terceiro momento: Teatro-debate e mais conhecido hoje como Teatro-

Fórum- os espectadores interferem diretamente na ação dramática, substituindo os 

atores e fazendo a representação, eles atuam; 



4ª Etapa: Teatro como Discurso- formas simples em que o espectador-ator 

apresenta o espetáculo segundo suas necessidades de discutir certos temas ou de 

ensaiar certas ações.  

A partir desta etapa, o teatro começa a tomar corpo, sendo desenvolvidas 

algumas técnicas muito usadas na prática do TO, por Boal, tal como o Teatro-jornal. 

Boal (1975, p.153) descreve que esse tipo de prática teve início no Núcleo do Teatro 

de Arena de São Paulo, do qual ele era diretor artístico no período de 1956 a 1971, 

que tem como intuito transformar notícias de jornal, ou de materiais similares, em 

cenas de teatro. 

Outra possibilidade se dá pelo Teatro Invisível, Boal (1975, p.155) o considera 

como uma prática que pode acontecer em qualquer lugar, onde atores e 

espectadores estão num mesmo nível de troca de diálogos interagindo um com o 

outro. Consiste em uma cena, que deve ser apresentada em um ambiente com 

grande circulação de pessoas, como no aeroporto, na rodoviária, supermercado, 

etc... O público serão as pessoas que estarão neste local por acaso, e nem devem 

desconfiar, que, trata-se de teatro, para que não se transformem em espectadores. 

Tem que parecer uma cena do cotidiano. 

Outra técnica, desenvolvida por Boal, é a Quebra da Repressão, que segundo 

Boal, (1991, p. 106) “Um ator procura recordar um momento da sua vida em que 

haja sentido uma intensa repressão”. A partir daí o protagonista escolhe entre os 

demais participantes para reconstruírem esta cena tal como teria acontecido na 

realidade. Depois, da realização de todas essas atividades, que serão divididas em 

várias ações, organizar-se-á, o grupo focal para coleta de dados. 

Boal fez história no Rio de Janeiro no início da década de 90, com uma 

experiência inovadora, que foi o Teatro Legislativo, este surgiu a partir de uma 

sugestão de cinco Coringas de Boal que o convenceram a sair candidato a vereador 

nas eleições municipais do Rio, ele aceitou com a condição que os grupos teatrais 

fizessem a campanha com ele e assim fariam o que nunca se fez num processo 

eleitoral: “uma campanha teatral”. 

Boal foi eleito e levou para a Câmara municipal do Rio de Janeiro a voz do teatro. 

Como vereador transformou o desejo em lei, aprovando treze projetos, desejos da 

população, que ele: BOAL (2008, p. 3), pode dizer, “[...] através do teatro, são hoje 

lei”! No Teatro Legislativo os sujeitos fazem teatro buscando entender a sua própria 

existência nos três tempos: passado, presente e futuro. Essa proposta de Boal 



engloba os conteúdos políticos, do Teatro do Oprimido. Os atores fazem um 

levantamento dos principais problemas enfrentados pela população, e esse passa 

ser o tema para a elaboração de um Teatro-Fórum. Durante sua elaboração, 

aproveitam-se as intervenções feitas pelo público do Teatro-Fórum. Elaboram-se 

relatórios que serão aproveitados na formulação de novas leis para sanar problemas 

cotidianos da população.  

O trabalho com o Teatro do Oprimido proporciona aos indivíduos uma reflexão 

sobre a realidade nos âmbitos: social, político, religioso e familiar, e estimula os 

mesmos a chegarem à dedução ou entendimento de cada situação analisada, 

possibilitando intervenções, criticidade dos fatos, discussões, análises e 

consequentemente mudança de postura e comportamento. 

Nesses moldes o Teatro do Oprimido se destaca em relação às outras 

práticas teatrais, visto que vai além do apenas divertir o público, ele possibilita uma 

mudança de postura, de comportamento, de visão do todo. Quem participa dessa 

prática, certamente, deixa de ser o mesmo cidadão passivo, mesmo quando as 

mudanças são pequenas, elas não deixam de ser notáveis. 

 

3 – METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, ou seja “[...] que não se 

preocupa com representatividade numérica” (GERHARDT & SILVEIRA, 2009, p. 31), 

mas sim com a produção de informações aprofundadas e capaz de serem 

exemplificadas. Além disso, é de natureza aplicada, pelo fato de gerar 

conhecimentos para aplicação prática em local específico. 

De modo mais descritivo, efetuou-se inicialmente uma pesquisa bibliográfica, 

que segundo Fonseca (2002) se dá a partir de referenciais teóricos já analisados e 

publicados, permitindo um conhecimento sobre o que já foi produzido na área, o que 

permitiu o aprofundamento teórico sobre o Teatro do Oprimido e suas linhas de 

ação. Na sequencia, como pesquisa de campo, estabeleceu-se uma pesquisa-ação: 

 

A pesquisa-ação pressupõe uma participação planejada do pesquisador na 
situação problemática a ser investigada. O processo de pesquisa recorre a 
uma metodologia sistemática, no sentido de transformar as realidades 
observadas, a partir da sua compreensão, conhecimento e compromisso 
para a ação dos elementos envolvidos na pesquisa (FONSECA, 2002, p. 
34). 



 

A pesquisa-ação foi desenvolvida à medida que se preparou um plano de 

intervenção pedagógica, através de uma produção didática que foi implementada em 

uma realidade escolar. Tal processo, entre estudos e aplicação se deu durante os 

anos de 2016 e 2017. A turma de aplicação foi o 1º ano do Curso de Formação de 

Docentes do Colégio Estadual José Armim Matte – EFMNP, localizado no município 

de Chopinzinho-PR. A prática buscou modificar o olhar dos participantes, tanto da 

escola, como dos participantes do Grupo de Trabalho em Rede, acerca das 

concepções do Teatro do oprimido. 

 

4 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

 A implementação do Projeto aconteceu no primeiro semestre de 2017, onde 

apresentou-se a ideia inicial para a turma pesquisada através de slides e vídeos 

informando os alunos sobre a biografia do dramaturgo Augusto Boal, e 

resumidamente apresentando as metodologias desenvolvidas por ele durante sua 

história.  

A receptividade da proposta foi positiva, apesar da grande diferença de faixa-

etária encontrada no público-alvo, visto que num curso de formação de docentes, a 

cada ano recebe-se alunos que encontravam-se fora da escola por um período de 

tempo bastante longo. Muitos desses estudantes nunca tiveram contato com o 

Teatro, mas quando percebem que a proposta de Boal é justamente atingir pessoas 

de todos os níveis sociais e culturais, acabaram aceitando a ideia e participaram 

ativamente das atividades. 

 A primeira etapa prática do projeto foi justamente a preparação corporal dos 

sujeitos envolvidos, onde foram exploradas em diversas aulas os jogos teatrais, 

sendo a maioria deles retirados dos escritos de Boal: Jogos para atores e não 

atores (2008).  

 Brincando através da prática dos jogos, de uma maneira bastante natural, 

esses jovens foram abandonando a timidez, o medo, a insegurança, destravando o 

corpo das suas amarras físicas e psicológicas, explorando suas possibilidades 

expressivas e descobrindo suas limitações. 



 A cada aula, foi notável como o envolvimento desses jovens foi melhorando, 

de modo que estes passaram a conversar mais e de maneira mais intensa, falando 

de si próprios, revelando confiança e maior expressividade nas atividades.  

O Teatro passou então a ganhar forma, depois do aquecimento e relaxamento 

corporal foram iniciadas as atividades com o Teatro Imagem e dramaturgia 

simultânea, onde se passou a construir o personagem das cenas, saindo do seu 

estado natural e se percebendo no outro. 

 Nesse estágio passou-se à realização das discussões em grupo, 

apresentando situações problemas e ouvindo uns aos outros, gravando ou 

escrevendo os relatos para posterior elaboração da cena teatral. Esses debates 

partiram sempre de uma proposta pré-estabelecida, como a apresentação de 

imagens de cenas ou locais que chama atenção na situação problema apresentada, 

trechos de músicas que apontam alguma problemática e reportagens em geral, 

posteriormente eram feitas análises e discussões as quais resultaram sempre em 

ações cênicas que eram elaboradas e apresentadas para o grande grupo. Na 

finalização discutia-se a relação de poder existente nas cenas, o papel do Opressor 

e do Oprimido, identificando os mesmos e analisando suas influências na identidade 

do sujeito que vive esse papel. 

Muitas situações do cotidiano foram apresentadas pelos grupos e 

selecionadas algumas em questão para a apresentação à comunidade escolar, entre 

os temas discutidos estão o bullyng, a violência contra a mulher, pedofilia, 

homofobia, desrespeito ao idoso e portador de necessidades especiais e o descaso 

ambiental. Na apresentação geral para outras turmas e a comunidade, sendo o 

público formado por mais de oitenta por cento adolescentes, algo nos chamou 

atenção, pois as sugestões na resolução dos problemas apresentados no Teatro-

Fórum eram insistentemente pela morte, ou eliminação, ora do opressor, ora do 

próprio oprimido. Em alguns momentos o público foi questionado por pais e 

professores sobre esse comportamento, que é um tanto intrigante. 

 Paralelo a este trabalho aconteceram as discussões no GTR, que é o grupo 

de trabalho em rede desenvolvido pela SEED onde partilhamos e trocamos ideias 

com professores de todo o estado sobre essa implementação pedagógica. Nesse 

contexto muitas sugestões dos colegas foram levadas em consideração na aplicação 

e desenvolvimento das atividades, pois complementaram ou somaram as ações 

pensadas e apresentadas na proposta. Muitos exercícios e jogos sugeridos 



ampliaram e contribuíram significativamente nesse trabalho, além de outras ideias 

como foi o caso da sugestão feita pela professora A. C. C. M. M. sobre o Teatro 

Jornal, “Como complemento ao teatro Jornal, selecionar alguns episódios ( youtube) 

de apresentações do grupo: Os Barbixas e relacionar ao TO de Augusto Boal com 

este modelo de teatro contemporâneo de improvisação. Ao apresentar a proposta do 

Teatro Jornal e a apresentação das notícias similares às dos próprios alunos, porém, 

vistas também as superações, permitirá que tenham uma maior visão de mundo, 

entendendo que há problemas, mas também há soluções”.  

 A princípio iria trabalhar apenas com o jornal escrito, mas essa ideia foi muito 

aceita entre os alunos e rendeu várias cenas, pois amplia o repertório de notícias 

que se assemelham aos problemas vivenciados por eles mesmos. 

 Foi uma das notícias pesquisadas no Portal de Notícias do Paraná, sobre o 

abandono de lixo em local impróprio, feito por um cidadão que ocupava a posição de 

desembargador, fato ocorrido em Curitiba, que gerou muita discussão e passeou 

entre o Teatro Jornal, Teatro-Fórum resultando numa proposta de Teatro Legislativo 

sugerido por um dos alunos da turma e sendo acatado pela maioria. Esse caso teve 

repercussão por se assemelhar com um problema social e ambiental de todos os 

cidadãos e de todos os lugares por onde andamos e vivenciamos. Após debate e 

relato de inúmeras situações parecidas encontradas no município de Chopinzinho, 

colhemos informações através de pesquisa de campo junto aos estudantes de todas 

as turmas pra saber o que pensavam sobre esta problemática, e se concordavam 

com a criação de um projeto de lei municipal que através de fiscalização dos órgãos 

competentes, pudesse punir os responsáveis pelo abandono de lixo em locais 

proibidos, como: lotes vagos, terrenos baldios, parques, espaços públicos diversos, 

ruas e praças, beira de estradas da zona rural, rios e córregos, etc. quando 

denúncias e flagrantes acontecem, multando e executando os responsáveis. Embora 

o resultado das pesquisas apresentasse um percentual de pouco mais de sessenta 

por cento de aprovação dos estudantes, levamos o fato através de uma cena de 

teatro-fórum para a câmara municipal de vereadores onde apresentamos e 

discutimos com a comunidade o problema em questão. 

 O trabalho repercutiu muito bem entre todos, de modo que manifestaram na 

sessão interesse em acatar a ideia, sugerindo que antes de se efetivar o projeto de 

Lei, seja feito um trabalho mais intenso de conscientização no município, envolvendo 

toda a comunidade num projeto de conhecimento da separação e destinação correta 



do lixo encerrando com um “dia D”, com apresentações artísticas e culturais, 

palestras e panfletagem sobre a temática, esclarecendo e coletando sugestões para 

a elaboração e melhoria da Lei. Outros acreditam que a implementação da Lei deve 

ser urgente, pois acreditam que o trabalho de conscientização já foi inúmeras vezes 

desenvolvido em todas as escolas, através de Projetos do Rotary e campanhas da 

secretaria de saúde, e nada resolve, a frase usada por vários vereadores é que: “o 

que não se aprende com amor, se aprende pela dor”, segundo eles se não doer no 

bolso do cidadão infrator, não se aprende a lição. 

 Percebe-se que a partir de tais práticas os alunos participantes do projeto 

saíram motivados. Em relação à ação na câmara todos tomaram consciência da 

necessidade de continuar agindo como sujeitos ativos politicamente, de modo que 

se sentiram habilitados a continuar exigindo a efetivação do projeto de lei sugerido. 

Tais indícios se demonstraram a partir de discussões feitas em sala de aula a 

respeito da “libertação” dos sujeitos. Essa libertação aconteceu de fato, quando 

percebeu-se a coragem desses alunos em irem até a câmara municipal e ali 

exporem suas angústias.  

No entanto, nem todos apresentaram a mesma coragem. Nem todos foram 

plenamente atingidos pela proposta do despertar, até porque esse trabalho deveria 

ter continuidade nos próximos anos letivos. E conhecendo a grade curricular atual, 

onde o ensino de Artes no Ensino Médio e Ensino Profissionalizante só é 

contemplada no 1o. ano de cada curso, tem-se ciência que não haverá continuidade.  

Pelo relato dos próprios alunos percebe-se que o discurso mudou, as falas 

nas primeiras discussões em grupo amadureceram, como cita uma das alunas:  

“Adquirimos um conhecimento que nos pequenos detalhes passam 

despercebidos em nosso dia a dia, onde naturalmente oprimimos e somos 

oprimidos. Muitas vezes cometemos a “opressão”, e não nos damos conta do que 

estamos fazendo. A partir do momento que adquirimos conhecimento e continuamos 

a repetir o erro a nossa mente, ou o que chamamos consciência, já está nos 

condenando. Eu percebo isso, minha família e a sociedade como um todo percebem 

a mudança”.  

Esse despertar pode até ser momentâneo, pois se o convívio for em um 

ambiente onde paira a repressão, e a mudança não é radical, é possível que se volte 

a ser oprimido em diferentes situações, dentro de casa, no ambiente de trabalho, na 

convivência com os colegas ou onde quer que seja. Quando há mudança, tem-se 



consciência de que isso vai despertar muitos olhares, sendo que isso requer 

argumentos para a manutenção desta postura. É interessante observar como outra 

aluna se porta diante do exposto: 

“Hoje tenho coragem de falar sobre fatos que acontecem na minha família, 

comigo mesmo e na sociedade, sem medo de punição, pois com o conhecimento 

que adquiri e continuarei buscando dia após dia, me dá segurança para enfrentar os 

obstáculos que a vida e a sociedade me apresentam”. 

Nesse sentido, observa-se que a proposta se deu de maneira positiva 

modificando a realidade estudada a partir dos conceitos do Teatro do Oprimido. 

Verifica-se que propostas como estas podem/devem ser efetivadas em ambientes 

escolares afim de que  a arte cumpra com seu papel de formação crítica dos 

indivíduos. 

 

4- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Ao término desta longa jornada acerca da compreensão do Teatro do 

oprimido, bem como a sua aplicação prática em uma realidade abordada, é possível 

identificar o quão significativo é o trabalho da arte em relação à construção do 

conhecimento e seu reflexo nas ações humanas. A partir da aplicação do projeto 

aqui descrito, identifica-se a necessidade de ações planejadas no ensino da 

disciplina, na tentativa de se contribuir com a formação dos sujeitos de modo crítico 

e com uma visão apurada do mundo que os cerca, os tornando capaz de modificá-la. 

 Apesar de anteriormente não ter sido descrita a metodologia de ensino 

aplicada no projeto de trabalho, destaca-se nesse momento que o modo de ensino 

não fugiu do que é proposto das Diretrizes Curriculares Estaduais – DCE de Arte do 

Paraná (PARANÁ, 2008). Os alunos tiveram momentos de contextualização a 

respeito de períodos, vida e obra de Augusto Boal; puderam fruir artisticamente 

quando exemplos de práticas do Teatro do Oprimido lhes foram apresentados; e 

também passaram por diversos momentos de processos de criação dentro das 

práticas propostas. 

 Considera-se que a ação pedagógica descrita neste estudo pode ser 

considerada como uma prática ativista onde o professor direcionou as atividades 

estabelecendo uma relação dialética com o seu público, ou seja, o docente 

apresentou conceitos, conhecimentos sistematizados, enquanto que os discentes 



contribuíram com os conhecimentos sócio-culturais de cada um.  Esta troca efetiva o 

que pode ser chamado de educação. 

 Além das considerações já efetivadas, faz-se necessário destacar o 

desenvolvimento obtido dentro da linguagem teatral. Ao final da proposta percebe-se 

que os alunos também estão mais preparados e aceitam de modo melhorado as 

suas condições físicas e intelectuais utilizadas dentro do preparo e da execução das 

ações teatrais. 

 Nesse sentido, considera-se que o trabalho aqui exposto pode ser realizado 

em outras realidades. Não se quer dizer que é possível que haja uma repetição do 

projeto a partir do material didático produzido, mas que adaptações podem/devem 

ser feitas de acordo com o público estipulado. Sendo assim, mais uma vez é 

salientada a relevância do estudo, pelo seu caráter disseminador de uma proposta 

artística atual, a qual corresponde com a contemporaneidade. 
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