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RESUMO: 

O presente trabalho busca analisar como o teatro político pode emergir como instrumento 

intermediador facilitando o diálogo e o debate de questões sensíveis (como violência doméstica, 

depressão, violência urbana e homofobia), a partir de uma visão holística, social e política para 

estes problemas. A proposta se baseia na criação de uma metodologia teórico-artística que permita 

a realização de um diálogo entre corpo discente (atores) e docentes (especialistas), para um 

aprofundamento prévio sobre o tema a ser encenado, para, posteriormente, aproximar academia e 

sociedade por meio de apresentação de peças temáticas.  
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ABSTRACT 

 

The present study aims to analyze how the political theater may arise as an intermediary tool 

facilitating the dialogue and the debate of sensitive issues, such as domestic violence, depression, 

urban violence and homophobia, seen from a holistic perspective, social and political approaching 

these problems. The argument is based on a theoretical-artistic methodology that enables the 

accomplishment of a dialogue between the student body (actors) and the teaching staff (experts), 

for a prior deepening of the theme to be enacted and, subsequently, bring the academy and the 

society closer together through thematic theatrical presentations. 
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INTRODUÇÃO 

O teatro não é apenas uma estrutura física em que atores propõem entretenimento para seu 

público, é, também, um local no qual se torna possível o estabelecimento de canais comunicativos 

entre indivíduos dentro da sociedade.  

Desde seu surgimento, o teatro é usado como meio político e/ou religioso, dado sua 

capacidade de propagar princípios. Algumas de suas características perduram desde os tempos da 

Antiguidade até os dias atuais. Porém, seu uso ao longo do tempo toma novas formas e populariza 

as ideias da sociedade que o utiliza.  

A comunicação que o teatro fornece ocorre, dentre outras formas, através de peças teatrais e 

é deste modo que o teatro se torna um instrumento para gerar um diálogo com o público que o 

assiste. (ALVES, 2001). Sua importância ganha mais força pela sua capacidade de abordar temas 

diversos e por ter o poder de mostrar as diversas realidades existentes e fictícias, partindo sempre 

do princípio de informar algo para aqueles que estão a assistir.  

A informação passada, através da peça teatral escolhida, poderá impulsionar o chamado 

pensamento crítico da sociedade, levando em consideração que a qual refere-se esse texto, é uma 

comunidade hierarquizada com classes de opressores e oprimidos. Entende-se que, para que todo 

esse processo de transmissão da realidade aconteça, faz-se necessário que a própria coletividade ou 

que a massa reprimida produza esse conhecimento e o compartilhe com os outros indivíduos. 

Retirando a arte e o conhecimento do domínio dos atores que exercem a opressão. (BOAL, 2009) 

Dessa maneira, a partir da ideia desenvolvida por Augusto Boal, tem-se que o povo deve 

obter o domínio do teatro, e produzi-lo aos seus moldes, de modo que os façam se posicionar diante 

dos fatos da sociedade para, então, tomar consciência da realidade e agir sobre ela, 

reconhecendo-se como sujeito transformador do cenário em que vive. (BOAL, 2009).  

Essa transformação, porém, só ocorre através de um processo de conscientização constante 

dos indivíduos. Pois, para que o indivíduo se torne transformador da sua realidade, ele deve tomar 

consciência dos fatos desta, de seus questionamentos e problemáticas, para, então, desenvolver sua 

crítica sobre tais questões e passar a agir em prol de uma mudança dessa sociedade, em prol dos 

oprimidos que nela estão inseridos. (FREIRE, 1980). Essa mudança não parte do objetivo único de 

quebra dessa hierarquização, mas do princípio de atingir a paz dentro da comunidade a partir da 

ruptura desse sistema opressor-oprimido e dos problemas que surgem deste cenário. 

 Partindo desse pressuposto, neste texto apresentaremos o teatro como instrumento de 



mudança social, tendo a comunidade acadêmica da Universidade Federal da Paraíba como um dos 

propulsores desse processo, através da atuação do grupo de Teatro Político Interna-só-na-mente. 

Apresentando, por fim, como esse grupo age em busca de uma comunicação com a sociedade, 

tendo como objetivo desenvolver seu pensamento crítico referente aos questionamentos existentes 

no contexto atual, de modo a buscar a paz pela conscientização e ação desses indivíduos na 

sociedade que constituem.  

 

1  O QUE É O TEATRO 

A palavra "teatro" pode obter variações na sua forma de conceituação. Observa-se que, 

para Magaldi, "teatro" abrange dois principais significados à sua palavra: o primeiro sentido 

refere-se a estrutura física onde se realizam as apresentações; o segundo refere-se à arte específica 

que é transmitida ao público através do ator.  (MAGALDI, 2002). Da mesma forma, para Márcia 

Cristina Cebulski. "A palavra teatro remete a dois significados diferentes: a um gênero da arte ou 

também a edifício ou casa, ou seja, ao espaço no qual podem ser representados vários tipos de 

espetáculos." (CEBULSKI, 2013, p.11). Em outras palavras, tanto o edifício onde ocorrem as 

apresentações, quanto à arte específica das apresentações, são conceituados "teatro".  

Em relação à etimologia da palavra "teatro", para Magaldi,  

 

A etimologia grega de teatro dá ao vocábulo o sentido de miradouro, lugar de onde se vê. 

O edifício autônomo, de fins idênticos àquele que se chama hoje teatro, se denominava 

odeion, auditório. Na terminologia dos logradouros cênicos da Grécia, teatron 

correspondia à platéia, anteposta à orquestra e envolvendo-a como três lados de um 

trapézio ou um semicírculo. Não se dissocia da palavra teatro a idéia de visão. 

(MAGALDI, 2002, p. 7). 

 

Fernando Peixoto também faz uma análise etimológica da palavra "teatro", e esta segue 

mesma linha de origem que a anteriormente apresentada. 

 

Etimologicamente a origem é o verbo grego theastai (ver, contemplar, olhar). Inicialmente 

designava o local onde aconteciam espetáculos. Mais tarde serve para qualquer tipo de 

espetáculo: danças selvagens, festas públicas, cerimônias populares, funerais solenes, 

desfiles militares, etc. (PEIXOTO, 1980, p. 14). 

 

Desse modo, a palavra "teatro", segue o sentido de ver, de olhar, de assistir e de contemplar 

algo específico. Nesse texto, porém, refere-se a assistir alguma apresentação composta por outro 

indivíduo, que se expõe para ser contemplado.  



Observa-se que a palavra, tendo a mesma origem e mesmo significado, segue até os dias 

atuais compondo a mesma lógica de significado que usado originalmente.  

Para que se ocorra o teatro, no sentido de apresentação, faz-se necessário três elementos 

fundamentais: o ator, o texto e o público. Os elementos se interligam e realizam o processo de 

apresentação. O ator precisa interpretar o texto para o público, e o público deve ver e ouvir o ator 

interpretar esse texto. Sem essa tríade, o fenômeno teatral não ocorre. Pois, caso o ator não faça a 

devida interpretação do texto, ele se encaminha para uma mímica. E caso o público prefira fazer a 

leitura da obra da apresentação, ocorre a substituição do ator por sua imaginação. (MAGALDI, 

2002).  

Peixoto também apresenta mesma linha de pensamento em relação a esse processo, 

utilizando, porém, outras palavras. Para ele, os elementos fundamentais são: "um espaço, um 

homem que ocupa este espaço, outro homem que o observa. Entre ambos, a consciência de uma 

cumplicidade[...]." (PEIXOTO, 1980, p. 9).  

Contudo, deve-se entender que esses são elementos básicos e, por isso, fundamentais, para 

que ocorra o processo teatral e sendo assim, caso a apresentação seja mais complexa, outros 

elementos necessitarão de atenção para que o espetáculo alcance sua plenitude. Dessa forma, um 

ator pode ir à rua, interpretar seu texto para outra pessoa que esteja vendo-o e ouvindo-o, e o 

processo teatral estará ocorrendo da mesma maneira.  

O teatro como estrutura física, possui um local, onde ocorrem os deslocamentos do ator, 

chamado palco. Sobre ele ergue-se o cenário, ou arena, onde se permite a ação do ator durante a 

apresentação. A criação desse cenário requisita elementos de importância estética e funcional, 

como por exemplo, a pintura. A pintura, que antes servia apenas como decoração do palco, a partir 

da corrente construtivista, passa a compor um elemento de importância numa apresentação, a 

cenografia. A luz elétrica também consegue seu papel fundamental nos espetáculos, sendo um 

elemento que também produz arte, se bem elaborado, traz a complexidade para a peça teatral. Por 

fim, se os atores desejam melhor assemelharem-se ao personagem que estão representando, 

recorrem aos figurinos, que também são elementos de auxílio na composição da obra. (MAGALDI, 

2002). Todos esses aparatos, não só tornam possível uma apresentação teatral, como faz dela algo 

mais atrativo para aqueles que vão assistir. 

Como já mencionado, para que haja espetáculo, faz-se necessário uma representação do 

ator. Essa representação deve atingir o público e pode ser feita por meio da palavra, por meio da 



mímica ou de algum gesto que melhor substitui a palavra. Outros elementos também são 

necessários para o desempenho do espetáculo como, olhar, movimentos e postura. Estes elementos 

são denominados expressão corporal, e são de extrema importância para a composição da 

apresentação. Todos esses recursos expressivos compõem a arte do ator. E essa arte é denominada 

de interpretação. (MAGALDI, 2002).  

Dessa forma quanto mais elementos forem utilizados durante uma apresentação, mais 

completo ficará a arte teatral. E quando bem elaborado, o espetáculo consegue melhor atingir seu 

público e, assim, causar o resultado esperado. 

 

2 ORIGENS DO TEATRO 

Dado a importância da arte teatral nesse trabalho, tem-se a necessidade de apontar alguns 

aspectos da sua origem e dos seus propósitos antigos. Sabe-se que o teatro é uma atividade que 

percorre séculos, além disso, foi e continua sendo de grande importância. Precisa-se agora, 

compreender em que cenário se deram as condições para seu nascimento.   

Não é possível definir o surgimento do teatro de maneira cronológica, mas pode-se 

averiguar que em sua etapa inicial era uma atividade que servia para permitir uma comunicação 

com deuses cultuados, por meio de rituais, pelos grupos de pessoas que viviam na Antiguidade. 

(SILVA, 2014). Dessa forma, a função do teatro estava ligada à questão religiosa, como maneira de 

se comunicar com algo (com a divindade cultuada ou com a comunidade que assiste o ritual) e de 

representar algo (alguma divindade ou alguma situação existente da época). 

Existe o debate sobre o lugar onde foi seu berço, se no ocidente ou no oriente. Pois, 

inúmeros são os lugares onde o teatro obteve fama em seu processo de surgimento, e se torna difícil 

determinar seu lugar de origem se levar em consideração as diversas características presentes nas 

apresentações desses lugares, pois cada apresentação se assemelha em dado aspecto ao processo 

teatral que conhecemos nos dias atuais. 

Do lado oriental, na China antiga, por exemplo, uma forma de cultuar os mortos se dava 

pelos ritos religiosos de aspectos dramáticos. No qual, ao morto era oferecido aquilo que ele mais 

amou em sua vida e sua representação era feita por alguém que imitava sua voz e a característica 

física. Esses aspectos podem ser considerados um primeiro passo para o surgimento do teatro. 

(PEIXOTO, 1980).  

Mas, apesar de existir teses de que a atuação já era usada no oriente, é o lado ocidental que 



tem a fama de ser o berço do teatro.  

Alguns consideram a hipótese de que as tragédias gregas nasceram de rituais em 

homenagem a heróis mortos. Porém, para Peixoto, a hipótese mais aceita é a de que as 

representações dramatizadas teve seu surgimento a partir dos cultos ao deus Dionísio, o deus das 

fontes da vida, do vinho, do sexo e da fertilidade.(PEIXOTO, 1980).  

Por isso, uma das formas de atuação de grande reconhecimento da época Antiga são as 

chamadas dramáticas gregas. Eram representações de tamanha força e intensidade, que se fizeram 

perdurar até os dias atuais. E podiam dividi-las em tragédias ou em comédias gregas.  

(CEBULSKI, 2013). 

Pode-se dizer também, que o berço do teatro ocidental ou teatro grego, surgiu a partir da 

tradição egípcia de determinar uma data para realizar momentos de dramaticidade em reverência e 

agradecimento aos benefícios dos deuses, unida à intenção dos dirigentes em estabelecer uma 

identidade política e cultural no local. (CEBULSKI, 2013, p.12).  

Para que ocorresse esse processo composto por nascimento, fortificação cultural e 

disseminação do teatro, dois personagens foram de grande importância no teatro grego, o 

Pisístrato, denominado por Fernando Peixoto como tirano, e o Téspis, grande ator da época. 

O primeiro oficializou o culto a Dionísio, mandou organizar as festas dionisíacas urbanas e 

chamou Téspis para promovê-las anualmente. De forma competitiva, passaram a ser realizadas 

durante seis dias na primavera. Para muitos, Téspis foi o primeiro ator. E também o responsável por 

transformações decisivas na libertação da dramaturgia das amarras da poesia[...]. (PEIXOTO, 

1980, p. 67). 

Durante as festas dionisíacas, os poetas podiam realizar quatro apresentações, sendo três 

tragédias e um drama satírico. As tragédias ocorriam pela manhã e seu conteúdo era voltado para 

mitos e heróis da época. As comédias, que foram excluídas por certo tempo, ocorriam pela tarde e 

se referiam à uma investigação crítica do cotidiano, embora que, a favor de valores tradicionais da 

época. (PEIXOTO, 1980). Como pode-se perceber, o teatro, através das comédias gregas, já tinha 

seu papel de crítica social desde seus passos iniciais, mesmo que em defesa dos valores seguidos da 

época. 

 A festividade dionisíca era incrivelmente popular por seus rituais de fertilidade e 

crescimento na primavera e pelo vinho após a colheita da uva no outono. Ocorriam durante quatro 

ou cinco dias e ao ar livre. E oferecia entre trinta e oitenta mil lugares para seu público, com a 



intenção de que povos de diversas classes pudessem assistir. Entre essas classes estavam os 

escravos, os estrangeiros e os cidadãos. (CEBULSKI, 2013). A partir disto, pode-se notadamente 

observar a proporção que tomou-se as apresentações gregas e o tamanho de sua importância 

cultural para àqueles que a apreciavam. 

Outro local em que o teatro surgiu e se manteve ativo desde sua etapa inicial, foi Roma. Por 

conta de suas conquistas militares, os romanos tiveram contato com outras culturas e se 

acostumaram a viver com a diversidade cultural, levando-os à incorporação de interesse por 

grandes espetáculos. (CEBULSKI, 2013, p.20). 

Os romanos apreciavam as várias atividades e os grandes espetáculos que o circo lhes 

proporcionava, entretanto, o teatro ainda não era um deles. Essa conjuntura só se altera ao entrarem 

em contato com a arte grega. Foi ao tomar conhecimento das manifestações artísticas gregas, que 

os romanos começaram a produzir suas próprias apresentações. A priori, a arte romana era uma 

simples cópia da arte grega, porém, em seguida, puderam incorporar, gradualmente, seus gostos e 

costumes nas suas artes teatrais. (CEBULSKI, 2013). 

Desta forma, pode-se notar o quão antigo é o modo de fazer apresentações artísticas, 

constituídas de interpretações voltadas para a comunidade, tendo como objetivo transmitir uma 

mensagem. Podendo ter essa mensagem uma forma de partilhar a ideia de homenagem ou a 

importância da crítica cotidiana, sempre através do entretenimento daqueles que se dispõe a 

contemplar essas apresentações.  

 Desta maneira,  

 

Para conhecer a trajetória do teatro ocidental implica, num primeiro momento, em buscar 

as suas origens, o que nos leva ao Mar Mediterrâneo, em cujas margens, na Antiguidade, 

desenvolveram-se diversas civilizações às quais podemos relacionar a existência de 

representações teatrais, primordialmente aquelas ligadas às cerimônias religiosas. 

(CEBULSKI, 2013, p. 11). 

 

Porém, ao longo deste texto, trataremos do teatro como canal para o desenvolvimento da 

crítica cotidiana da sociedade contemporânea. Como bem atuavam as comédias gregas da 

Antiguidade. 

 

3 O TEATRO COMO CANAL DE COMUNICAÇÃO 

Como já foi apresentado, o teatro é composto por um conjunto de atores, pelo texto e pelo 



público. Mas devem-se considerar outras pessoas que auxiliam na realização dessas peças teatrais, 

como o diretor, o figurinista, o sonoplasta, os maquiadores, entre outros. 

As apresentações podem ser baseadas apenas em músicas, ou constituírem de diálogos 

orais, podem ser apresentações mudas ou conterem unicamente danças. Apesar da diversidade, 

temos que todas as apresentações partem do princípio de informar algo. Neste texto, porém, 

trataremos especificamente das apresentações que contém exclusivamente comunicação oral.  

Tomando como base o modelo de comunicação desenvolvido por Shannon e Weaver 

(1949), durante uma apresentação teatral a comunicação é realizada pela transmissão de 

informações e é composta por fonte (obra teatral), emissores (diretores e atores), canal (ondas 

sonoras e visuais que tornam possível a transmissão das informações) e receptores (público). 

(ALVES, 2001). 

Os diretores e atores buscam obras prontas ou constroem novas obras que abordem o tema, 

ou seja, a informação que desejam passar, por isso são chamados de emissores. Depois, estes 

mesmos indivíduos seguem no desenvolvimento do espetáculo, decorando as falas, os lugares que 

estarão no palco e como se portarão durante a apresentação, além de idealizarem e prepararem os 

cenários e figurinos que auxiliarão na complexidade da peça teatral. Esses fatores são os chamados 

canais, pois, são sistemas de ondas sonoras e visuais que tornam possível a transmissão da 

informação. Sua qualidade é, portanto, de importância crucial para que a ação comunicativa ocorra. 

A informação será compartilhada com o público durante a apresentação. O público é constituído 

por indivíduos que receberão a informação transmitida, estes são denominados receptores. 

(ALVES, 2001). 

Para que esta comunicação ocorra de forma desejada é necessário que “o público e os atores 

compartilhem a mesma língua e que o significado atribuído por ambos às palavras seja, no mínimo, 

semelhante” (ALVES, 2001, p. 87). À medida que se deseja compartilhar algo, devem-se diminuir 

as chances de falhas nesse processo. Assim, um contraste de línguas orais ou gestuais entre atores e 

público pode trazer uma distorção na compreensão da informação por parte do público, tornando 

falha a ação comunicativa e tornando a construção da apresentação um trabalho inútil. Pois, como 

já mencionado, todas as apresentações partem do princípio de informar algo, se isso não ocorre, 

então, o trabalho de realizar a apresentação foi perdido. 

O público também pode passar informações para os atores durante a apresentação, 

tornando-se ocasionalmente a fonte da informação. Esse processo é uma reação à mensagem 



recebida dos atores e podem ocorrer através de vaias, risos, aplausos, choros, expressões corporais, 

críticas, elogios, expressões faciais etc. (ALVES, 2001). Dessa forma podemos analisar que o 

processo comunicativo pode ser bidirecional. Em outras palavras, pode ocorrer da mesma forma 

em direções diferentes, ou seja, tanto de ator para plateia, quanto de plateia para ator.  

Todo esse processo gera um diálogo entre os envolvidos, que aproxima a sociedade do tema 

compartilhado pelos emissores, fazendo do teatro um instrumento que pode ser utilizado para a 

promoção do conhecimento e conscientização sobre certo tema da sociedade.  

Temos que o teatro se trata de uma atividade, realizada pelos cidadãos, que irá impactar a 

vida de outros cidadãos. Dessa forma, quando o teatro é usado para este fim, o de conscientização 

da população por meio do compartilhamento do conhecimento, pode-se dizer que o teatro é um 

instrumento político. Para Augusto Boal, "todo teatro é necessariamente político, porque políticas 

são todas as atividades do homem, e o teatro é uma delas." (BOAL, 1991, p. 13). Enquanto isso, 

para Iná Camargo Costa, "o teatro político desde sempre é muito mais político quando se declara 

apolítico ou contra o teatro político." (COSTA, 2001, p.113).   

De toda forma, quando um grupo decide apresentar uma obra teatral que busque a 

conscientização de certo problema da sociedade, ou mesmo quando não o faz intencionalmente, o 

teatro sai da sua tímida caracterização de meio de comunicação entre ator-público e se estende 

como canal intermediador para a observação. E caso, esse teatro seja usado de uma forma mais 

complexa, com debates e críticas construtivas sobre esses problemas, essa atividade pode alcançar 

a capacidade de mudança social, que é nosso principal objetivo ao apresentar o grupo de Teatro 

Político Interna-só-na-mente. 

 

4 A POSSIBILIDADE DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL ATRAVÉS DO TEATRO: 

REFLEXÃO E OBSERVAÇÃO DA SOCIEDADE 

 

Tomando a ideia de oprimido, como todo àquele que não conhece sua realidade ou a vive de 

maneira ingênua e involuntária, ou até mesmo que não está organizado de forma capacitada para 

mudar sua posição na sociedade, estando sempre nos níveis baixos da hierarquia social, temos que 

o teatro pode ser uma das formas de quebrar essa hierarquia e, assim, modificar o cenário onde os 

oprimidos se encontram.   

A capacidade de pensar, e com isso produzir arte e cultura, é denominado por Boal como 

Pensamento Sensível, e é de máxima importância para a libertação dos oprimidos. (BOAL, 2009). 



Dessa forma, o Pensamento Sensível se torna um meio de propor a quebra desse sistema e 

modificar o cenário no qual o oprimido está inserido.  

Temos que o teatro por si só traz conhecimento a ser agregado para os indivíduos que o 

consomem, devido a sua capacidade de compartilhar diferentes visões e realidades. No entanto, a 

característica desse conhecimento, ou seja, a característica dessa visão ou dessa realidade, irá 

depender daqueles que possuem o domínio da produção da arte teatral. Por esse motivo, para Boal, 

“o Pensamento Sensível é arma de poder – quem o tem em suas mãos, domina. Por isso, os 

opressores lutam pela posse do espetáculo e dos meios de comunicação de massas, que é por onde 

circula e se impõe o pensamento único autoritário”. (BOAL, 2009, p. 18)  

 

Camargo Costa apresenta um exemplo antigo sobre esse processo de domínio da produção 

artística e, consequentemente, do Pensamento Sensível. Ele afirma que desde muito tempo, durante 

a Idade Média, em um dos momentos da trajetória do teatro que não cabe neste texto destrinchar, o 

teatro foi utilizado politicamente pelas igrejas como meio de transmitir passagens bíblicas. Mas 

após incluir cenas de diálogos consideradas grotescas e obscenas pela instituição, a igreja terminou 

por excluir o teatro do seu objetivo político. Consequentemente, o teatro ganhou as ruas e passou a 

incluir temas profanos, se tornando o jornal falado do povo. (COSTA, 2001).  

Neste caso, podemos assumir que a classe manipuladora do teatro é opressora – que se 

posiciona em níveis altos da hierarquização social e que opera em favor da manutenção do sistema 

opressor-oprimido –, pois não permite que esta atividade tome outros papeis de representação, 

mesmo quando esse papel significa uma aproximação das massas hierarquicamente inferiores. 

Boal traz em sua perspectiva, uma afirmação que torna clara a ação exercida pela instituição 

religiosa exemplificada acima. Para ele, "Quando exercido pelos oprimidos, o Pensamento 

Sensível é censurado e proibido – eles não têm direito à sua própria criatividade: máquina não 

cria." (BOAL, 2009, p.18).  

Com isso, entende-se que por sua capacidade de partilhar o conhecimento com a sociedade, 

independente do caráter desse conhecimento, e gerar um diálogo com esta, que o teatro foi e ainda 

é um instrumento de propagação de ideias de grande importância, independente de quem domina 

sua produção. Dessa forma, assume-se que o teatro pode servir tanto de instrumento para a 

manutenção do sistema opressor-oprimido, quanto para a libertação dos indivíduos desse mesmo 

sistema. Porém, essa libertação só ocorrerá quando houver a conscientização da população sobre 

processo.  



A conscientização é o processo de desenvolvimento crítico da tomada de consciência e é ele 

que desvela a realidade para os indivíduos que a obtém, não podendo existir sem o ato 

ação-reflexão. (FREIRE, 1980). Assim, esse processo de conscientização só se iniciará quando o 

conhecimento passado para os cidadãos refletir a realidade da sociedade que este vive, trazendo 

com o processo alguma reflexão. E como meio de comunicação ativo, o teatro é uma das formas 

viáveis de fazê-lo.  

Seguindo essa lógica, se faz necessário buscar o domínio desse instrumento a favor da 

representação das massas e de suas problemáticas sociais para criar um diálogo com a comunidade 

sobre esses temas e gerar um processo de conscientização nesses cidadãos. 

Dessa forma, ao falar sobre libertação dos oprimidos, assume-se que essa libertação é 

referente à tomada de consciência do posicionamento desses oprimidos nesta sociedade, do 

conhecimento das problemáticas existentes e de sua ação em favor da mudança deste cenário em 

busca de uma sociedade em estado de paz – cenário em que não há opressão, não há sofrimento e 

todos os cidadãos são livres –. 

 Assume-se que a opressão são os aspectos que mantém esse sistema social. Ou seja, como 

afirma Boal (2009), o domínio dos meios de comunicação, das artes e do conhecimento, já 

mencionado neste trabalho. 

Os opressores são aqueles que operam as relações sociais e políticas, favorecendo o 

surgimento e manutenção desses aspectos sociais, no caso, dos problemas existentes advindos da 

forma como se organiza a sociedade hierarquizada. E a conscientização é o processo a qual os 

cidadãos desenvolverão o pensamento crítico referente a esses problemas e suas ações. (FREIRE, 

1980). 

 O teatro servirá como meio para se chegar ao conhecimento dos problemas, através de sua 

representação sob a perspectiva da própria comunidade. Pois, como afirma Freire, os oprimidos são 

os que melhor estão preparados para compreender o significado terrível da sociedade opressora e 

são eles quem sofre os efeitos dessa opressão. Por isso, eles são os que melhor captam a 

necessidade de libertação. (FREIRE, 1980). Dessa maneira, os oprimidos são os que têm a 

capacidade de libertar-se do cenário de opressão em que se encontram. Essa liberdade não será 

obtida por acaso, os oprimidos precisarão reconhecer que é preciso lutar para obtê-la e que essa luta 

significa um ato de amor, oposto à ausência de amor que se encontra na violência dos opressores. 

(FREIRE, 1980).  



Por isso a importância de se adquirir o domínio teatral entre os cidadãos e criá-lo a sua 

maneira. Pois, como bem afirma Boal, "Não basta consumir cultura: é necessário produzi-la. Não 

basta gozar arte: necessário é ser artista! Não basta produzir ideias: necessário é transformá-las em 

atos sociais, concretos e continuados." (BOAL, 2009, p. 19). 

Quando um grupo de pessoas assume a responsabilidade de representar uma situação real 

da sociedade para outros grupos, estes estão auxiliando na propagação do conhecimento sobre essa 

situação. Mas para fazer disso um impulso para a promoção do desenvolvimento do pensamento 

crítico, é preciso que os grupos que estão recebendo essa informação se identifiquem com o tema 

abordado, assim, sua atenção estará ganha. Faz-se necessário, também, que haja a promoção de um 

debate, para que as opiniões sejam compartilhadas e haja perspectivas diferentes sobre o mesmo 

assunto. 

Partindo da linha de pensamento de Augusto Boal, pode-se determinar que existem dois 

tipos de analfabetismo. O primeiro proíbe a leitura e a escrita, e o segundo, aliena o indivíduo da 

produção da sua arte e da sua cultura, e do exercício criativo de todas as formas de Pensamento 

Sensível. (BOAL, 2009). Para que não haja nenhum dos tipos de analfabetismo, é necessário que a 

escrita seja disseminada para toda a população, e que os cidadãos passem a produzir sua própria 

arte. É a partir deste passo que os indivíduos poderão compartilhar o conhecimento e sua visão da 

sociedade para que todos possam consumi-la. E poderão auxiliar na promoção do desenvolvimento 

do pensamento crítico dessa sociedade. Para que estes possam se posicionar diante dos fatos e para 

agir em favor de uma mudança social em prol da paz.  

 

5 PROJETO INTERNA-SÓ-NA-MENTE 

Como forma de agir sobre esse cenário hierarquizado, ou em outras palavras, sobre esse 

sistema opressor-oprimido, surge a ideia de grupos teatrais que desejam atuar a partir dessa 

abordagem.  

Como já mencionado, o teatro é um instrumento de multifunções: é uma das formas de 

comunicação com a sociedade, de transparecer a realidade existente, de promover o 

desenvolvimento do pensamento crítico dos cidadãos e auxiliar na transformação desse cenário em 

prol da construção de uma melhor realidade. E foi com base nesse ideário que surge a ideia de 

formar o grupo Teatro Político Interna-só-na-mente pelos alunos da Universidade Federal da 

Paraíba. 



O grupo é um projeto de extensão elaborado a partir de alguns princípios básicos. Dentre 

estes, que todo projeto de extensão consiste em um trabalho acadêmico e social que tem como 

objetivo a promoção da produção e democratização do conhecimento, além do desenvolvimento e 

da organização da sociedade, a formação de cidadãos conscientes de seus direitos e das 

responsabilidades do exercício da cidadania. (UFPB, 2017). Dessa forma, o projeto de teatro se 

trata de um conjunto de pessoas dispostas a realizar estudos e debates acerca de questionamentos 

sócio-políticos da sociedade brasileira contemporânea. Tendo como objetivo principal, 

compreender esses questionamentos e compartilhar o conhecimento com a comunidade e, a partir 

disto, desenvolver um pensamento crítico referente a esses questionamentos em todos os 

envolvidos no processo.  

O grupo, aprovado pelo edital FLUEX de 2017, é composto por discentes da Universidade 

Federal da Paraíba e tem como coordenadora geral a Professora Dra. Mariana Baccarini, do 

Departamento de Relações Internacionais do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, e, como 

diretora geral, a aluna do curso de Relações Internacionais Milena Araújo Nóbrega. O grupo conta 

com cerca de 15 estudantes, atualmente todos graduandos do curso de Relações Internacionais, e 

busca agregar alunos e alunas de diversos cursos da instituição. 

 A proposta de criação do projeto foi idealizada pela Professora Dra. Mariana Baccarini e 

consistia em criar um grupo de teatro que pudesse tornar mais dinâmico e acessível o estudo de 

problemas sócio-políticos a partir da arte. A aluna Milena Araújo, já com experiência na área de 

atuação teatral, se uniu prontamente ao projeto.  

Com a realização da Semana de Relações Internacionais, entre os dias 03 e 07 do mês de 

outubro de 2016, houve o oferecimento do Minicurso "Artes e RI", ministrado pelo professor Paulo 

Kulmann, da Universidade Estadual da Paraíba. O minicurso consistiu na apresentação, de forma 

teórica e dinâmica, de algumas perspectivas sobre realidades, utopias, sistemas de opressão e 

desigualdades existentes no mundo, buscando mostrar como a arte tem capacidade de atuar como 

mediador em situações de conflitos nas relações internacionais.  

Após o Minicurso, a ideia de como fazer a interação entre os temas arte e RI se torna mais 

clara. Entende-se que o teatro pode auxiliar no entendimento das relações internacionais e das 

relações humanas, e com isso, desenvolver um pensamento crítico e promover a ideia de resolução 

de conflitos. A partir desse conhecimento, a Professora Dra. Mariana Baccarini e a discente Milena 

Araújo, decidiram prosseguir com o projeto, iniciando o processo de divulgação do grupo. 



Durante as primeiras reuniões, o projeto contou com o interesse de 25 alunos, em sua 

maioria, do curso de Relações Internacionais. Neste primeiro momento, foi passado para os alunos 

a ideia inicial do grupo, bem aceita entre os participantes.   

As reuniões, iniciadas no mês de outubro de 2016, seguiram com aulas de teatro, 

ministradas pela aluna Milena Araújo, e tinha como objetivo fazer com que os alunos conhecessem 

um pouco sobre a arte teatral. Era necessário que todos soubessem questões básicas de como se 

comportar e falar no palco e de como passar a mensagem para o público de forma adequada. Além 

disso, era preciso que se consolidasse um grupo de participantes que tivessem conhecimento e 

respeito com o outro. Pois, uma apresentação exige que haja confiança no outro ator.  

As aulas consistiam em exercícios corporais e em dinâmicas de familiarização do grupo, 

entre os exemplos temos: dividir os participantes em grupos e determinar cenas para serem 

representadas por eles como uma foto, ou seja, parados; iniciar uma estória, e fazê-los criar sua 

continuidade em forma de apresentação, exercitando o improviso; fazê-los criar textos que 

representem alguma situação de preconceito na vida cotidiana; dividi-los em duplas para 

escolherem uma música e cantarem em dueto, exercitando a desinibição; criarem exercícios de 

aquecimento em conjunto, no qual, cada um criava um movimento para todos realizarem etc. 

 Ao longo das reuniões geraram-se debates acerca das situações representadas, o que fez 

moldar um objetivo mais específico para o projeto. Os integrantes se viram reflexivos sobre uma 

possível transformação da sociedade, devido as suas ações sobre situações desumanas, que 

ocorrem diariamente, refletidas nas representações feitas por eles. O projeto, nesse momento, passa 

a ter o objetivo de estudar e compreender os questionamentos da sociedade brasileira 

contemporânea, sob uma perspectiva social e política, para então compartilhar esse conhecimento 

com a comunidade e, assim, gerar um desenvolvimento da reflexão crítica sobre esses 

questionamentos.  

No primeiro semestre do ano de 2017, o grupo se encontra consolidado e contém cerca de 

15 integrantes. Estes são divididos em duplas responsáveis por diferentes funções, dentre elas: 

figurino, roteiro, cenário, divulgação e patrocínio. Sendo estes, aspectos básicos para a realização 

de um peça, embora de pequeno porte. 

Durante esse período, houve a troca de ideias de temas que poderiam ser abordados pelo 

grupo em suas apresentações. Entre os temas estão, violência doméstica, violência urbana, 

preconceito, depressão e homofobia. O tema depressão foi escolhido como primeiro tema a ser 



trabalhado pelo grupo. 

A partir disto, iniciou-se o processo de estudo sobre depressão. Uma reunião foi marcada 

para que convidados pudessem partilhar sua experiência sobre a doença com os integrantes do 

projeto. A reunião trouxe um melhor entendimento sobre a doença, e todos puderam perceber com 

esta pode se manifestar de diferentes formas em diferentes pessoas. Finalizada com perguntas e 

opiniões, todos puderam absorver um melhor conhecimento após a reunião.  

O próximo passo do grupo foi realizar uma palestra sobre o tema, para melhor entender, 

teoricamente, as causas do surgimento da doença numa sociedade. Intitulada de "Melancolia, 

depressão e as mudanças do capitalismo," a palestra foi ministrada no dia 17 de março de 2017, 

pelo professor Roberto Rondon, na Universidade Federal da Paraíba.   

O palestrante fez uma comparação do cidadão depressivo dos dias atuais com o 

personagem melancólico. O "melancólico" era um personagem, figura literária, que apresentava 

tédio continuo, uma ausência de alegria e de vontade de viver, tristeza profunda, pessimismo 

extremo, apatia moral e outros sintomas que representavam uma fuga da ordem. No entanto, na 

literatura, esse personagem é romantizado e é visto como "àquele que sofre as dores da alma". 

Enquanto o depressivo, pessoa física que convive em sociedade, seria àquele que está em estado de 

doença, ou seja, seria uma pessoa que necessita ser tratada para voltar ao ritmo da sociedade a qual 

está inserido. 

O professor Rondon aponta algumas características de diferentes épocas e mostra como o 

cenário pode influenciar o comportamento dos cidadãos. Ele argumenta que a sociedade do século 

XIX, era uma sociedade repressiva. Pois, as pessoas privavam seus desejos em prol de se poupar 

para um desejo maior, que poderia ser representado pelos desejos cristãos. Assim, nesta época os 

estímulos ao prazer eram reduzidos, e a produção era suficiente para a sobrevivência do ser.  

Mas esse cenário muda após a Segunda Guerra Mundial, e principalmente nas décadas de 

60 e 70, quando as pessoas passam a colocar seus desejos como prioridade na sua vida cotidiana. A 

partir dessa época, os estímulos à produção e ao prazer humano aumentam de proporção, e os 

cidadãos necessitam de cada vez mais estímulos para se sentirem satisfeitos.  

Sobre essa necessidade de estímulos em larga escala para se satisfazer, o professor 

apresenta a expressão "vinte e quatro por sete". Essa expressão representa a ideia de uma sociedade 

que é estimulada vinte e quatro horas por dia, durante sete dias da semana, por todo o ano. Nessa 

sociedade, a produção e o prazer são maximizados, e ambos fatores estão ligados ao consumo. É 



necessário consumir para se sentir satisfeito. Os aspectos apontados pelo professor, mostra como a 

nova sociedade hiperacelera seus cidadãos, tanto no prazer quanto na produção. E mostra que o 

depressivo é uma pessoa que foge desse ritmo, que foge dessa ordem. Mas que, quando 

identificado por outros cidadãos como depressivo, a própria sociedade o intitula de doente, desta 

vez não romantizado, e apresenta opções para que este mesmo indivíduo retorne às suas atividades 

e ao ritmo hiperacelerado dessa sociedade. Essa reinserção pode ocorrer através de diversos 

tratamentos, que não cabem explanar nesse trabalho. 

Finalizada com um debate, a palestra trouxe diversas opiniões acerca das ideias que foram 

transmitidas pelo palestrante. Muitos dos que assistiram e interagiram durante a apresentação, se 

identificaram com situações e sentimentos abordados. O que tornou o trabalho muito gratificante 

para os organizadores do projeto. 

Nesse momento, o grupo já possui certo conhecimento sobre o assunto, e é decidido colocar 

em prática algumas das coisas que aprenderam ao longo do trabalho. Com diversas ideias para criar 

apresentações que mostrassem situações das quais haviam conhecido, o grupo começa a escrita de 

pequenas peças teatrais, denominadas esquetes. Algumas esquetes foram escritas individualmente 

e outras em duplas, totalizando em cinco, e representavam visões diferentes da depressão. Após as 

leituras e compreensão das diferentes perspectivas apresentadas, os atores foram selecionados para 

determinado personagem. E iniciarão, a partir de agora, segundo semestre do ano de 2017, o 

processo de formação do personagem através da decoração das falas e das ações no palco, por meio 

de ensaios que ocorrerão semanalmente. 

Quando esse passo do processo for finalizado, o grupo irá realizar a apresentação das 

esquetes na Universidade Federal da Paraíba. A ideia é realizar uma primeira apresentação interna, 

tendo o objetivo de receber críticas construtivas que poderão auxiliar no aperfeiçoamento das 

esquetes, para que possam seguir com as apresentações nas escolas públicas da região.   

As apresentações nas escolas públicas partem do objetivo de mostrar a realidade de pessoas 

que vivem com depressão e, a esse passo, desenvolver um pensamento crítico e uma 

conscientização dessa questão naqueles que assistirem. Tomando como expectativa que essa 

conscientização gerará cidadãos mais ativos em sua sociedade para ajudar o próximo e reconhecer 

a realidade do outro. 

Após realizar todas essas etapas com o tema depressão, o grupo seguirá com o mesmo 

processo partindo do estudo de outro tema. 



Embora a primeira apresentação ainda esteja em andamento, o grupo já demonstra 

mudanças positivas em suas vidas após a entrada no projeto. Dos atuais participantes, quatro foram 

escolhidos para relatar sobre três perguntas-chave referente ao processo de entrada no grupo até os 

últimos passos já realizados. Em seus depoimentos, é notório a mudança na visão dos problemas 

apresentados. Seguindo a lógica do pensamento de Augusto Boal, os indivíduos estão tomando a 

consciência do cenário em que vivem, desenvolvendo o pensamento crítico e se posicionando 

como atores modificadores dessa sociedade. Fazendo com que os objetivos do projeto se 

desenvolvam, primeiramente, internamente para depois exteriorizarem para o todo da comunidade, 

buscando sempre a melhoria dos seres humanos de modo a atingir o alcance da tão desejada paz. 

 Com base nas perguntas “Por qual motivo se deu sua entrada no projeto?”; “Qual a 

importância do teatro atualmente na sua vida?”; “Quais as suas expectativas quanto ao projeto?”, 

os participantes Bianca Mendes Araújo, Brenna Karla Brandão Batista Feitosa, Phillipe Dautro dos 

Santos e Paulo Teixeira de Carvalho Neto refletem sobre seus avanços no grupo e explanam sobre 

suas ideias em relação ao processo vivenciado. 

Sobre a primeira pergunta, Phillipe afirma que entrou no projeto após ter participado do 

minicurso “Arte e RI” (já mencionado acima), e devido a isso, achou o projeto muito interessante, 

pois até então não sabia como era possível ligar a arte com essa área de conhecimento.  

Brenna entra no projeto com objetivos mais específicos “Eu entrei no projeto com a 

intenção de, primeiramente, continuar meu contato pessoal com o exercício de artes performativas, 

e de experimentar uma forma alternativa de abordar e debater problemas sociais.” 

Enquanto que para Paulo, devido ao seu interesse nas expressões artísticas como uma das 

melhores formas de se levar conhecimento e cultura para as pessoas. Um segundo motivo para seu 

ingresso no projeto foi o fato de achar brilhante mesclar as temáticas sociopolíticas que estudamos 

dentro das relações internacionais com a forma lúdica de se expressar.  

Bianca afirma que “Particularmente o projeto já o era interessante por si só devido a ideia 

de realizar objetivos através da arte. E na minha opinião, qualquer atividade relacionada ao teatro é 

atrativa o que me fez participar prontamente do grupo.” 

Sobre a importância do teatro em suas vidas, Phillipe declara que a importância do teatro se 

dá pela capacidade de interpretação na tentativa de transmitir alguma mensagem para o público. O 

que, para ele, é muito importante devido a possibilidade de refletir sobre os problemas enfrentados. 

Além disso, o teatro o ajuda a ultrapassar o obstáculo da timidez, que o traz receio de falar em 



público.  

Enquanto que Brenna explana que o teatro sempre foi importante em sua vida, pois o vê 

como uma arte capaz de mudar o artista e o espectador. Sendo este um meio incrível de 

comunicação, que para ela, é capaz de tirar os indivíduos da zona de conforto e abrir nossas 

perspectivas para enxergar o mundo de outra forma. 

Paulo declara que, “Na verdade eu digo com orgulho que o teatro ocupa um espaço que já 

vem sido formado dentro de mim há muitos anos. Desde pequeno sentia-me numa liberdade 

incondicional quando dava vida a algum personagem nas apresentações da escola. Quando cresci, 

tive a oportunidade de fazer aulas durante um período, e desde então, nunca parei de alimentar em 

mim o desejo de querer cada vez mais fazer parte de tudo isso. Hoje eu posso dizer que o teatro é 

algo fundamental para o meu eu, é como se a minha essência fosse um lindo bolo caseiro com 

pitadinhas generosas de um açúcar performático por cima.” 

Bianca Mendes, declara que o teatro é muito importante em sua vida, pois lhe fornece a 

oportunidade da experiência de deixar de ser si mesma e passar a ter outras vidas, outras 

experiências através dos vários personagens, a faz desenvolver sua criatividade. Além disso, o 

teatro lhe ajuda a relaxar em momentos de constante estresse.  

Sobre a última pergunta, em que os atores explanam quanto as suas expectativas em relação 

ao projeto, diz Phillipe Dautro: “As expectativas em relação ao projeto são as melhores possíveis. 

Espero que o projeto cada vez cresça mais e consiga alcançar um número maior de pessoas, tanto 

de participantes quanto de pessoas que possam presenciar o projeto. O primeiro passo foi dado com 

a realização da palestra sobre Depressão, e assim conseguimos elaborar uma esquete a respeito do 

assunto e proporcionar alguma reflexão do público. Além disso, o objetivo do projeto seria 

conseguir sair da UFPB e apresentá-lo em outros locais como escolas na nossa cidade.”  

Brenna espera que através do projeto, todos possam alcançar públicos diversos e deseja que 

consigam se enxergar criticamente no cenário apresentado e se envolver com as problemáticas 

abordadas, para que dessa forma possam oferecer uma forma alternativa de encarar e superar 

problemas, que por vezes são sistêmicos, individualmente. 

As expectativas de Paulo em relação ao projeto se embasa na ideia de que se consiga, em 

todas as apresentações, cumprir de forma efetiva o real objetivo do grupo, que na sua visão, 

constitui de causar impacto de forma positiva para aqueles que assistem. Levando a esse público a 

possibilidade de conhecer melhor, de refletir e até mesmo agir diante dos problemas existentes 



dentro da nossa sociedade, problemas esses que afetam não só o homem como indivíduo particular, 

mas toda a esfera política, comunitária e econômica, independentemente da região do globo. 

A expectativa de Bianca consiste no crescimento do projeto e no aumento do interesse das 

pessoas em participar deste. “Espero que as pessoas tenham a vontade de fazer a mudança, mesmo 

que seja pequena, na vida de alguém. Pois com o teatro, todos nós podemos aplicar na prática todo 

o conhecimento que adquirimos da teoria. No teatro nós poderemos realizar, efetivamente, a 

mudança que o mundo precisa. Espero que nós possamos deixar, não um legado, mas um caminho 

para que outras pessoas consigam percorrer e dar continuidade ao projeto. Que outras pessoas 

participem e comecem a impactar o mundo de forma positiva, como nós estamos buscando fazer.” 

De toda a forma, o projeto já busca acrescentar aspectos positivos naqueles que já estão 

envolvidos, mas ainda não é o suficiente. O ideal é que o grupo consiga atingir os indivíduos da 

sociedade e impactem em suas vidas em prol de uma mudança positiva no cenário existente.  

 

  

 

 CONCLUSÃO 

 

Para que uma sociedade consiga alcançar a paz, deve-se haver um processo de busca por 

melhorias nos seres humanos que constituem essa sociedade. Transformar um indivíduo oprimido, 

ingênuo e de obediência involuntária em um cidadão consciente e de posição ativa nesta mesma 

sociedade, não é uma tarefa fácil, mas pode ser alcançada se um grupo de pessoas estiverem 

dispostas a agir em busca desse objetivo.  

A mudança para uma sociedade mais igualitária, para que esta se encontre em estado de 

paz, começa quando o homem decide tornar público o conhecimento que ele adquiriu sobre as 

problemáticas da sua realidade e passa a agir para modificá-la. A arte é um instrumento de força e 

capacidade para impulsionar esse compartilhamento de conhecimento e aproximar as pessoas para 

que possam realizar o processo de conscientização e de mudança social. O teatro pode tornar essa 

tarefa possível. 

O grupo de Teatro Político Interna-só-na-mente, projeto de extensão criado há um ano na 

Universidade Federal da Paraíba, acredita fielmente que é possível agir em prol de um processo de 

conscientização da sociedade brasileira, e segue em busca de conhecimento sobre os diversos 



questionamentos existentes. Além disso, se mobiliza para realizar esse processo de transmissão de 

informações para toda a comunidade, perseguindo a ideia de desenvolver o pensamento crítico em 

todos os envolvidos para que possam agir em a favor de uma mudança no cenário estudado. 
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