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RESUMO 

 

 

O presente estudo busca inserir o Teatro do Oprimido e a Flor da Permacultura como 

metodologia potencializadora das vivências de uma Educação Ambiental ressignificada para 

os jovens de diversas comunidades que compõe o Movimento Coletivo da Juventude em 

Sergipe. A união perceptiva dos campos simbólicos e sensível tem por finalidade ampliar os 

conhecimentos dos problemas nas dimensões socioambientais dentro desse coletivo. O 

desenvolvimento metodológico dessa pesquisa de natureza qualitativa inspira-se na Pesquisa-

ação por meio de oficinas teatrais temáticas, contemplando a metodologia descrita por 

Augusto Boal no Teatro do Oprimido, Jogos Teatrais e o Teatro Improvisação. Utiliza o 

conceito de Sustentabilidade segundo a visão da Permacultura numa perspectiva de Educação 

Ambiental do sensível, crítica, dialógica, vivencial e participativa. A coleta de dados foi 

realizada por meio de questionários, entrevistas, rodas de conversa e observação participante. 

Foram criados diversos materiais estéticos tais como: quadros, pinturas e esculturas 

individuais e coletivas, 4 músicas e 1 peça de teatro-fórum sobre a temática agrotóxicos como 

inserção do problema-caso. Os resultados contemplam 200 h de trabalho de campo, 1 oficina 

em caráter de imersão por 8 dias com 32 jovens do Movimento Coletivo da Juventude de 

diversas localidades do estado de Sergipe. A peça criada coletivamente pelos jovens foi 

apresentada 16 vezes no estado e 1 vez no Congresso Nacional de Camponeses em 

Brasília/DF. Foram mobilizadas 1183 pessoas entre oficinandos e plateia. 

 

Palavras-chave: Teatro-Fórum, Estética do Oprimido, Augusto Boal, Jogos Teatrais, Teatro 

Improvisação, Agroecologia, Sustentabilidade.  
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ABSTRACT 

 

This study seeks to enter the Theatre of the Oppressed and the Permaculture Flower as 

potentializer methodology of Environmental Education experiences of a new meaning for 

young people from diverse communities that make up the Collective Youth Movement in 

Sergipe. The symbolic union of perceptive and sensitive fields aims to broaden the knowledge 

of the problems in environmental dimensions within that collective. The methodological 

development of this qualitative research draws on action research through thematic theatrical 

workshops, covering the methodology described by Augusto Boal in Theatre of the 

Oppressed, Theatre Games and Improvisation Theatre. Uses the concept of sustainability 

according to the vision of permaculture perspective of the sensitive environmental education, 

critique, dialogic, experiential and participatory. Data collection was conducted through 

questionnaires, interviews, wheels conversation and participant observation. Paintings, 

sculptures and individual and collective, 4 songs and 1 piece of forum theater on the pesticide 

issue as the problem - insertion case: many aesthetic materials such as were created. The 

results include 200 h of fieldwork, 1 workshop in character immersion for 8 days with 32 

young people from the Youth Movement Collective in various localities of the state of 

Sergipe. The piece collectively created by young people was presented 16 times and 1 time in 

the state at the National Congress of Peasants in Brasilia/DF. People between 1183 and 

oficinandos audience were mobilized. 

 

Keywords : Forum Theatre, Aesthetics of the Oppressed, Augusto Boal, Theater Games, 

Theatre Improvisation, Agroecology, Sustainability .  
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―[...] Quereis saber a elétrica matéria dos ouriços do fundo? 

A armada estalactite que caminha se quebrando? 

O anzol do peixe pescador, a música estendida na profundidade como um fio na água? 

 

Eu vos quero dizer que isso quem sabe é o mar, que a vida em suas arcas 

É larga como areia, inumerável e pura 

E entre as uvas sanguinárias o tempo poliu 

A dureza de uma pétala, a luz da medusa 

E debulhou o ramo de suas fibras corais 

De uma cornucópia de nácar infinito. 

 

Eu não sou senão a rede vazia que adianta 

Os olhos humanos, mortos naquelas trevas, 

Acostumados ao triângulo, medidas 

De um tímido hemisfério da laranja.  

 

Andei como vos arranhando 

A estrela interminável, 

E na minha rede, na noite, acordei nu, 

 Única presa, peixe encerrado no vento.‖ 

           Pablo Neruda 

 
Foto: Moema Costa, 2013 
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Dos mergulhos internos às pérolas do Rio Negro 

 

Encontros  

 

O olhar 

Entre cílios 

Mata 

Negro Rio 

A esburacar 

 

Do Percurso          Cientista-Artista  

 

                              Artista/Cientista 

 

Quem? Eu. Quando como; onde o quê?  

Nasci lá na Bahia, vivi a beira-mar. Quando me entendi por gente, aprendi a 

mergulhar; assim começa a história, essa que vou lhes contar. 

Vou começar falando das paixões. Essas que guiam o ser humano na trilha do estar. O 

que me move é sagrado; como dizia o poeta e tem nome de gente, justiça, liberdade, luta e 

respeito por tudo o que é vivo e que é singular.   

Tenho sede de entender para poder explicar e assim me alimento: de fogo, terra, água e 

ar. Numa interdependência intrínseca entre a natureza e o bicho homem que há em mim; o 

ecossistema em que habito e a cultura que o habita e que por hábito o deforma. Ou assim o 

tem feito. 
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No intento de mergulhar me graduei em Oceanologia pois aos 18 anos achava que 

paixão se podia estudar. Mas faltava um temperinho: cadê o homem nessa ciência, onde é que 

ele está? 

Meu envolvimento com as questões ambientais vem de muito cedo. Desde criança 

com Clubinhos da Natureza até a faculdade com uma busca mais alternativa a esse sistema 

dilacerante que engole as naturezas. Durante a graduação morei num sítio carinhosamente 

chamado de Fazendinha. Lá, com mais onze companheiros de jornada experimentamos 

plantar, trocar, permaculturar, nos comunizar e harmonizar conosco e com nosso meio 

bucólico. Estabelecer uma relação outra, um vínculo mais positivo e menos degradante à 

Terra que tudo nos provê. 

Dessa experiência carrego uma visão sistêmica da Natureza, os fios da teia que 

criamos e somos criados simultaneamente. Como o poeta Neruda, ora pescador ora peixe de si 

mesmo. Num confronto entre natureza interna e externa que não se sabe onde uma começa e a 

outra finaliza.  E quando tentamos separá-las mesmo que para fins didáticos caímos na rede 

da simplicidade e nos enozamos em nossa própria fôrma de adquirir conhecimento; como bem 

nos mostra o Paradigma Dominante em que se encontra atualmente a Ciência Moderna
2
.  

Não adentraremos nessa discussão. Esse trabalho pretende seguir um outo rumo, o do 

se abrir para experimentar. Comunga com o Paradigma Emergente do Boaventura de Souza 

Santos; o Pensamento Complexo de Edgar Morin, a Teoria Estética do Augusto Boal, a 

Educação Estética do Duarte Junior, a Educação Libertária de Paulo Freire, a Educação 

Ambiental (EA) Emancipatória do Loureiro. O rumo de trazer possibilidades para criar. Para 

Ryngaert (2009) toda criação é um risco, ―ninguém é criador por simples decisão‖ (p. 239). 

Há de se jogar no abismo do desconhecido, pois a criação vem de rupturas, da produção de 

novas formas. ―O ato produzido é antes uma ruptura em relação a si mesmo.‖ (p.240). 

Romper as barreiras do conhecimento.  

Quebrar as fronteiras entre as disciplinas é antes quebrar as fronteiras internas do 

pensamento enrijecido pelo positivismo. Inclusive buscar uma forma de entender o que e 

como se está a procurar. Se lançar em um labirinto. Para depois compreender e sistematizar o 

caminho, refletí-lo, compartilhá-lo e atuar na sociedade com o conhecimento adquirido, 

produzido, construído, renovado. 

                                                           
2
 Para essa discussão ver Santos (2009); visto que esse não é o foco do nosso trabalho. 
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Gostaria de clarificar aqui o porquê da escolha desse tema em um programa de 

mestrado interdisciplinar em Meio Ambiente. Por que não em um programa em Educação ou 

em Artes?  

Primeiro pela minha formação acadêmica na área ambiental. Segundo o Calegare & 

Silva Junior (2012):  

[...] uma pesquisa de cunho interdisciplinar deve ser compreendida pelo 

movimento percorrido pelo pesquisador no rompimento das barreiras 

disciplinares da qual parte sem com isso deixar de ter em sua disciplina as 

bases para percorrer esse caminho. (p. 222). 

Por isso optei por um programa em Ciências Ambientais. Tendo-as como ―aquelas que 

tratam das relações que definem os processos de gênese, diversificação, transformação, 

alteração e conservação da biosfera em seus aspectos físicos, bióticos e sócio-culturais [...] 

isto é, são inseparáveis a sociedade e o meio natural.‖ (COSTA, 2000, p. 186). 

Para compreender as relações dessa grande teia chamada biosfera, cujo sistema é o 

objeto de estudo das ciências ambientais, precisamos de um método complexo. Para Morin 

(1977), os fenômenos são ecodependentes, dependem entre si, do meio e do sujeito que os 

observa. Temos termos como ordem, desordem, organização e interação desenvolvendo-se 

mutuamente em interdependência. Não podemos isolá-los, pois só adquirem sentido em sua 

relação com os outros. Nos quais ―[...] o desconhecido, o incerto e o complexo situam-se 

precisamente nessas articulações.‖ (p. 91). São termos simultaneamente complementares, 

concorrentes e antagônicos. E sendo considerados simultaneamente aproximam a análise do 

fenômeno de sua realidade.  

Segundo Coimbra (2000), a busca de uma síntese do conhecimento reforça a 

necessidade de mudança de paradigmas e estilos de civilização.  

―Situa-se aí a importância indiscutível da interdisciplinaridade, que longe de 

restringir-se a simples metodologia de ensino e aprendizagem, é também 

uma das molas propulsoras na reformulação do saber, do ser e do fazer, à 

busca de uma síntese voltada à reorganização do òikos - o mundo, nossa 

casa.‖ (p.53). 

A interdisciplinaridade traz a possibilidade de estudar a complexidade inerente aos 

fenômenos, abarcando termos outrora negligenciados pela ciência; como a subjetividade e o 

sujeito na pesquisa. ―A razão é simples: ela é manifestação da evolução do pensar e da 
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inquieta versatilidade do espírito humano. A complexidade do real reside no mundo à nossa 

volta; a interdisciplinaridade radica-se em nosso modo de ver a realidade, através do 

conhecimento e na forma de lidar com essa realidade.‖ (COIMBRA, 2000, p.59). 

Assim, um trabalho com elementos da arte e da educação, mas cuja questão ambiental 

lhe é transversal, cabe num programa ambiental interdisciplinar. Até porque segundo Coimbra 

(2000), a questão ambiental por si só já é um exercício de interdisciplinaridade. E também de 

complexidade.  

 Os resultados deste estudo inserem-se na abordagem ambiental, artes e sociedade – 

meio ambiente dentro da linha de ação do Prodema. Assim, a divulgação deste trabalho tem 

vertente de divulgação científica (artigos e dissertação); e popular extensiva (documentário). 

Os resultados dessa pesquisa foram construídos com os sujeitos participantes e levados aos 

mesmos enquanto produção popular numa linguagem acessível.  

Pois bem, a leitura que faço do ambiente como um todo, é a mesma que faço do mar: 

processos. Quando comecei a atuar na Educação Ambiental em 2002, ainda na graduação, 

percebi que se focava muito na resolução dos problemas ambientais de forma externa. E eu 

me perguntava: e o ser humano diante disso tudo? Quem cuida, quem educa, quem ensina e 

ensinando, o que ensina? E de que forma? E com que fôrma?  

Voltei-me para Educação e para Arte, para entender os processos subjetivos do ser 

humano, os sentimentos que estão por trás da ação e o principal; o que motiva tal ação.  

Dentre as várias formas de arte existentes, elenquei o Teatro do Oprimido, por ser uma 

metodologia popular, de democratização do teatro, de fácil entendimento e aplicação e muito 

utilizada para resolver as mais variadas questões no mundo inteiro. Fiz formação em Teatro 

Político (Terreira da Tribo/RS), depois Teatro do Oprimido (CTO/RJ). Workshops e Oficinas 

de Preparação do Ator, Ator Criador. Facilitei muitos trabalhos de Teatro de Rua, montagem, 

apresentação, discussão. Então comecei a introduzir e mesclar o teatro com esses elementos 

da Educação Ambiental que eu acreditava - dialógica, lúdica, participativa, vivencial, 

emancipatória.   

O interesse pela investigação interdisciplinar que conecta Meio Ambiente- Educação e 

Arte desenvolveu-se ao longo de 8 anos através das vivências do Projeto Argos itinerante de 

Arte-Educação Ambiental que sensibilizou mais de 3000 pessoas com um trabalho de EA em 

13 estados brasileiros e a sistematização dessa experiência durante dois anos na UFC 

(CAMPOS et al 2011, 2012) inclusive com formação de professores (PEREIRA et al, 2012). 
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Pode-se dizer que o primeiro passo na construção da metodologia de pesquisa que 

originou esse estudo surgiu da sistematização dessa experiência acima em formato de Oficina 

de Teatro Ambiental. Não apenas em termos práticos, mas também teóricos. Dialogando com 

os autores que me inspiraram nessa construção. Nessa visão singular da EA na qual importa 

muito mais o como do que o ‗que‘; e desse modo de fazê-la. Única porque foi criada no 

intuito de inovar-se continuamente nunca podendo encontrar-se pronta; e ao mesmo tempo 

coletiva porque foi criada a muitas mãos. Mas nem por isso aleatória ou improvisada. Ao 

contrário, com muitos pressupostos, observação, auto- observação, escuta sensível, diálogo, 

discussão, reflexão e direcionamentos. 

Quando digo nós nesse trabalho me refiro a todos os seres que trocaram comigo nesse 

processo. De todos os reinos incluindo o humano: artistas, cientistas, pensadores, pessoas em 

geral que co-habitam essa casa Gaia e que têm compreensões tão peculiares sobre o que isso 

significa. Numa grande mistura de rios que é o mar. Com massas d´água de diferentes 

densidades, mas igualmente importantes no sistema. Cheios de enigmas e de sabedoria 

própria numa fonte inesgotável de conhecimento e percepções que imagino nunca 

conseguirmos completamente alcançar, mas que independente disso e justamente por isso que 

continuamente não podemos deixar de procurar. 

“Só buscar o sentido faz realmente sentido 

Tirando isso, não tem sentido”  

Paulo Leminski 

Universo temático 

Diante da crise ambiental em que nos encontramos, vemos esse momento como 

crucial para o entendimento e prática da sustentabilidade. E apontamos a Educação Ambiental 

como um caminho para a alcançarmos. Porém, grande parte das experiências existentes em 

Educação Ambiental tem sido um processo falho quanto ao alcance de seus objetivos (LEFF, 

2009).  Um dos motivos é que a preocupação inicial dos educadores limita-se a objetivos de 

conservação da natureza, não aprofundando aspectos relacionados a pluralidade, subjetividade 

e complexidade do ser humano. Destitui-se assim, os entendimentos e provocações advindos 

da percepção contextualizada pelos campos simbólico (razão) e sensível (sentimento), que 

juntos nos dão o conhecimento e, portanto, a compreensão mais próxima da realidade.  

Nesse sentido, o presente trabalho de dissertação busca compreender, através da 

escolha de seu tema, como o Teatro do Oprimido e a Flor da Permacultura (LEGAN, 2004) 
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inserem-se como metodologia potencializadora de uma Educação Ambiental plural por unir a 

percepção dos campos simbólico e sensível. Pois a ―Arte é pedagogia do entendimento.‖ 

(BOAL, 2009, p. 7). 

Os novos paradigmas da Sustentabilidade necessitam de uma nova compreensão do 

meio que nos cerca e uma nova forma de nos relacionarmos com ele. Para tal, a Educação 

Ambiental converte-se num projeto estratégico. A Educação Ambiental, através de ações 

aplicadas segundo Loureiro (2006), Dias (2004) e Santos (2006), ressignificada pela 

concepção de Educação Estética de Duarte Júnior (1988) atuou como um eixo transversal de 

comunicação interdisciplinar nas diferentes ações que foram desenvolvidas ao longo desta 

pesquisa.  

A arte amplia a nossa percepção para enxergar o que não está exposto, as verdades que 

só podem ser sentidas e não faladas ou pensadas.   

Muitos autores citam o teatro como espaço de desenvolvimento do ser humano 

(KOUDELA, 2004).  Além de ser reconhecido como forma de conhecimento capaz de 

mobilizar, coordenando-as as dimensões sensório-motora, simbólicas, afetivas e cognitivas do 

educando tornando-se útil na compreensão da realidade humana culturalmente determinada 

(JAPIASSU, 2001). Sem falar que quando o ator consegue interagir com o todo que a cena 

apresenta e principalmente com seus colegas; quando descentra sua ação, de uma perspectiva 

individualista para um fazer coletivo com objetivos comuns; ele estabelece as relações de 

cooperação (FUCHS, 2005); o que revela a importância do jogo teatral no desenvolvimento 

das relações com o outro, fundamental para iniciar um processo de trocas de uma forma 

saudável, como acontece nos ecossistemas em equilíbrio. 

Mergulhar no teatro envolve jogar com sua capacidade de abstração e seu caráter 

interdisciplinar necessários a lidar com os seres humanos. O ser humano como um sistema 

aberto, que se caracteriza por estar em constante troca com os meios, em constante fluidez. 

Sabendo que o desafio principal nos sistemas abertos não é o processo a um fechamento 

(produzir um produto perfeito) e sim dirigir a transformação de uma maneira que o caráter 

transformador do processo seja mantido (FREITAS E OLIVEIRA, 2000).  

Nesse processo, teremos um campo aberto de desenvolvimento para as questões 

ambientais que se quer abordar, realizando assim uma Educação Ambiental sensível, crítica, 

reflexiva, vivencial e emancipatória. 
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Objeto e Objetivos 

Destacamos assim, a seguinte Questão de Pesquisa:  

- Que contribuições teórico- metodológicas o Teatro do Oprimido e a Flor da 

Permacultura trazem para a Educação Ambiental? 

O elemento teórico que o TO traz é o entendimento da relação de poder existente entre 

o oprimido, que tem uma vontade; e o opressor, que detém o poder sobre a vontade do 

oprimido. Entendimento esse como um primeiro passo necessário à quebra dessa relação de 

poder. E a compreensão dessa relação, que perpassa o indivíduo/coletivo em seu meio e 

portanto as questões socioambientais inerentes ao mesmo pode ser alcançada pelas dinâmicas 

de criação trazidas pela metodologia boalina. Sejam elas: os jogos corporais de 

desmecanização divididos nas 5 categorias referentes aos sentidos humanos e à Estética do 

Oprimido dividida nas 3 categorias Palavra, Som e Imagem referentes aos canais estéticos de 

dominação cultural.  

Em relação a Flor da Permacultura (LEGAN, 2004), temos um modelo teórico de 

sustentabilidade- a flor, cujo miolo traduz-se em cultura da sustentabilidade e cujas 6 pétalas-

temas em harmonia traduzem um ambiente sustentável.  Esses temas são abordados 

separadamente mas também em conjunto, relacionando-os uns aos outros numa teia 

complexa, em que, independente de onde se inicie a reflexão, de qual pétala/tema;  percebe-se 

que todas têm um enlace com cada uma e no todo, simultaneamente. 

O objetivo geral dessa pesquisa foi investigar o Teatro do Oprimido e a Flor da 

Permacultura (LEGAN, 2004) como metodologia potencializadora de uma Educação 

Ambiental plural.  

Para atingir o objetivo geral, o mesmo foi desmembrado nos seguintes objetivos 

específicos: a) aplicar uma Oficina de Teatro do Oprimido ao Movimento Coletivo da 

Juventude para aprofundar os conhecimentos socioambientais locais; b) avaliar o 

aproveitamento dos conceitos trabalhados ao longo da oficina quanto aos conhecimentos 

socioambientais apreendidos por esses jovens após a aplicação dessa oficina; c) descrever a 

metodologia de EA ressignificada.  

Estrutura da Dissertação  

Ao longo do presente texto procuramos incluir a arte através de imagens e expressões 

poéticas com o intuito não apenas de ilustrar o trabalho, mas de criar uma abertura capaz de 
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permitir uma compreensão mais ampla de nossas reflexões, visto que consideramos a arte 

como expressão de elementos além da comunicação conceitual. 

No Capítulo 1 intitulado Teatro do Sensível fizemos uma retrospectiva do teatro a 

partir da modernidade até os dias atuais e as influências do teatro épico brechtiano no Teatro 

do Oprimido, TO. Detalhamos as vertentes do TO que trabalharemos nessa pesquisa, o 

Teatro-fórum e a Estética do Oprimido; bem como trouxemos a Pedagogia do Teatro como 

ação cultural e educação do sensível, finalizando com os recursos teatrais que nos baseamos 

para realizar esse trabalho – o jogo e a improvisação. 

No Capítulo 2 intitulado Educação Ambiental em Flor iniciamos com o entendimento 

da Crise socioambiental atual para adentramos na visão de Sustentabilidade que acreditamos- 

a Permacultura e a partir daí apresentar nosso norteador temático ambiental – a Flor da 

Permacultura, na qual nos baseamos para suscitar as discussões socioambientais realizadas 

nesse trabalho com o Movimento Coletivo da Juventude em Sergipe. A seguir introduzimos a 

arte para trabalhar o Pensamento Sensível na EA que almejamos: crítica, vivencial e 

emancipatória. 

No Capítulo 3 intitulado Os Caminhos da Pesquisa apresentamos nossa Metodologia, 

delimitando a área de estudo e o público em questão, desenhando o percurso com suas 

devidas etapas: preparatória, experimental, analítica e informativa; nas quais demonstramos 

como se realizou o campo- a Oficina de Teatro Ambiental, bem como os instrumentos de 

coleta e análise dos dados. 

No Capítulo 4 intitulado Processos detalhamos os nossos resultados alcançados em 

relação ao Teatro do Oprimido: o ocorrido na Oficina de Teatro Ambiental a cada dia de 

trabalho incluindo os jogos que foram utilizados, as discussões socioambientais levantadas, os 

desafios surgidos e a forma como os contornamos coletivamente; a apresentação da peça de 

teatro-fórum realizada na rua e as intervenções dos espect-atores no debate; a multiplicação da 

oficina com as demais apresentações em outras localidades, e o documentário do processo. 

Em relação a Flor da Permacultura: detalhamos a transformação estética na Flor da 

Permacultura Local; a ressignificação dos conceitos em relação a mesma; e o conceito de 

Sutentabilidade para o MCJ. 

No capítulo 5 intitulado Conclusão Inconclusa destacamos os pontos positivos e 

negativos de se utilizar o TO e a Flor da Permacultura como metodologia de EA com a 

juventude rural desse coletivo político, o MCJ, bem como as transformações que ocorreram 
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nas esferas da pesquisa, da pesquisadora e dos sujeitos envolvidos; confrontando os resultados 

alcançados com os objetivos propostos chegando a conclusão desse trabalho.  Trouxemos 

também os seus fatores limitantes e as futuras linhas de investigação propostas.
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“[...] o teatro não é realizado para nos conciliar com o mundo, que 

vai mal, mas com nós mesmos.” 

Lassale 

 Decifra-me ou devoro-te 

No enigma da Esfinge, no antigo Egito, os corajosos tinham que responder ao enigma 

corretamente ou seriam destruídos. O que tem quatro pernas de manhã, duas de tarde e três 

de noite?  A resposta ao que deveria ser decifrado é: o próprio homem.  

É preciso conhecer para dominar, como é preciso conhecer para não ser dominado.  

A partir da década de 60, ganhou mundo a ideia de democratização cultural entre 

artistas e educadores, que levavam para as ruas, metrôs e praças públicas espetáculos cujo 

objetivo era popularizar essa arte tão restrita anteriormente às salas de teatro.  

Dentre as variadas atividades artístico-culturais desenvolvidas destacavam-se além das 

apresentações, ―[...] propostas de oficinas de teatro em escolas e universidades; a promoção de 

festivais de arte; a criação e difusão de bibliotecas ambulantes; as projeções cinematográficas 

em praça públicas [...]‖ (DESGRANGES, 2010, p. 45). O que aproximava a arte do povo e 

trazia uma conotação política à mesma; não mais de entretenimento, mas agora como forma 

de conscientização.  

Na década de 80, o teatro passou por um período de mercantilização cultural, em que o 

lucro tomou conta da maior parte das produções artísticas teatrais a ponto de discutir-se a 

relação teatro - sociedade contemporânea quanto a sua relevância; principalmente após o 

desenvolvimento da indústria cinematográfica que ―roubou‖ os espectadores e ―esvaziou‖ as 

salas de teatro (DESGRANGES, 2010). 

Segundo Favaretto (2004) questionou-se a inatualidade do teatro bem como da literatura 

frente às novas formas tecnológicas de difusão de imagens, ideias e comportamentos. Porém, 

o que se vê na atualidade é uma vivificação tanto da literatura quanto do teatro que 

―continuam agindo culturalmente, motivando reiteradas experiências artísticas e educativas.‖ 

(p. 203). 

Atualmente, na Pedagogia do Teatro propõe-se um retorno a esse caráter político e 

dialógico que tomou conta dessa arte no século passado e que volta à tona como uma 

necessidade nesse século (DESGRANGES, 2010). Principalmente no tocante à sensibilização 

do espectador 
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[...] a arte contemporânea, em algumas de suas tendências, quer arremessar 

esse indivíduo, afastado dos movimentos sociais, ao encontro de si mesmo, 

propondo que elabore uma análise própria do momento histórico, formule 

suas questões e defina, segundo seus critérios a melhor atitude a tomar...um 

teatro que propõe ao espectador que rearrume os pedaços, fazendo suas 

escolhas, e monte o jogo de peças em função de suas posições críticas, 

estimulando-o assim, a produzir conhecimento. (DESGRANGES, 2010, p. 

168). 

Um conhecimento vivo, que atrele informação, sentimento, contextualização histórica; 

que permita aos sujeitos ressignificar os conceitos, transformar o que é apreendido. Numa 

nova elaboração ou criação, em ritmo próprio, no qual cada sujeito em sua forma singular de 

compreender a si próprio e a realidade que o cerca, recrie essa realidade. 

 

1.1 De Brecht a Boal  

“Ser cidadão não é viver em sociedade, mas transformá-la” 

Augusto Boal 

Na era moderna o teatro épico brecthiano fazia frente ao drama do teatro burguês, cuja 

trama envolvia emocionalmente o espectador, não permitindo um distanciamento necessário a 

um posicionamento crítico da obra assistida. 

Dentre suas características, uma relevante era a de desvelar a estrutura do teatro e seu 

funcionamento: iluminação, som, bastidores; na tentativa de ―mostrar a verdade‖ ao 

espectador. O que estava por trás da misencène. Desnudar o teatro significava desvelar a 

realidade social existente na época.  

Em termos de estética, tínhamos uma representação mais ―fiel‖ a realidade. Havia 

jornaleiros que atravessavam as salas gritando manchetes sociais, documentos e fotos que 

eram projetados na parede, de forma a trazer essa realidade ao espectador, e convidá-lo a 

dialogar com ela. 

Ao contrário de um espectador passivo, o do teatro burguês, que se ―abandonava‖ ao 

drama durante a experiência artística se identificando com a obra que lhe era apresentada; no 

teatro épico, os fatos eram narrados com um intuito de provocar um distanciamento do 

espectador com a obra. O drama não era vivido pelo ator, como no teatro burguês, o que 

provocava a identificação do público com o mesmo; o drama agora era narrado ao 
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espectador. Em terceira pessoa. Existia alguém que contava uma história em fatos pontuais o 

que trazia essa distância emotiva entre o espectador e a obra.  

Ele agora era convidado a estar ali, num estado de presença, acompanhando o que lhe 

era narrado para poder compreender a história; interrompendo o que Brecht denominava de 

―empatia por abandono‖ como ocorria anteriormente. Convidado inclusive para completar as 

cenas, cujo desfecho não lhe era concluído de bandeja. Havia de se refletir sobre o mesmo.  

Além desse distanciamento proposital trazido pelo narrador, ao invés da história ser 

contada pelo próprio ator num envolvimento emocional do espectador, o teatro épico traz 

outras características da narrativa: o autor seleciona os fatos a serem narrados e o espectador 

tem que ―se virar‖ para acompanhar a história que não necessariamente tem uma relação 

causal. ―A forma épica de teatro tem caráter fragmentário.‖ (DESGRANGES, 2010, p. 96). 

As cenas têm autonomia e são ligadas às outras pelo sentido que o espectador confere a elas.  

O espectador tem que construir sua compreensão da história narrada, tem que 

completar a obra, sendo co-autor e produtor de conhecimento à medida que elabora sua 

maneira de entender o que lhe é apresentado.  

A temática do teatro épico estava sempre ligada a um fato social e histórico, trazendo  

ao espectador a oportunidade de tecer sua própria crítica ao que lhe era mostrado. 

A intenção era trazer o pano de fundo social para a cena, afirmando a 

dimensão histórica do acontecimento apresentado por meio dos elementos 

narrativos que a golpeiam, interrompendo a corrente dramática e afirmando a 

atitude crítica do espectador. (DESGRANGES, 2010, p. 99). 

 Além de questionar-se a respeito do que observa e de como se relaciona com as forças 

que condicionam seu contexto histórico, o espectador conscientizava-se da própria alienação. 

Mas não como algo fatídico, que não possa ser mudado, ao contrário; o desejo era de que ele 

não se entregasse à história, mas construísse-a, a partir do que ele compreendeu do que lhe foi 

mostrado.  

Essa função pedagógica, dialógica do teatro épico, mas principalmente essa 

característica reflexiva envolvendo a plateia, influenciou inúmeros movimentos teatrais como 

o Teatro do Oprimido (BOAL, 2006), que via na mesma uma continuação do jogo que se 

dava em cena e sua participação como uma condição para complementar o que lhe era 

apresentado. Mas dessa vez uma participação ativa, já que o espect- ator entra em cena para 

completar a obra, como veremos mais adiante. 
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Para Desgranges (2010), talvez essa seja a maior contribuição do teatro épico para a 

atualidade, a continuação de sua inerente reflexividade. Principalmente numa sociedade com 

uma pluralidade acerca de visões e discursos; na qual não temos mais tão claramente um 

consenso de quais são de fato as opressões a serem combatidas, tal sua diluição e disfarce. 

Para esse autor, no capitalismo de consumo também de inconscientes não temos uma 

única forma narrativa, como o teatro épico outrora, que alcance o desvelar de uma sociedade 

pulverizada. Como também não temos uma única forma teatral que ―combata‖ as opressões 

em suas maquiagens. 

Na era da comunicação, não temos tantos indivíduos ―desinformados‖, alienados do 

que ocorre no mundo, mas sim uma ―apatia desmobilizada‖ (DESGRANGES, 2010). Na 

sociedade espetacularizada temos ―indivíduos anestesiados por uma overdose de informação 

[...] em lugar de passividade alienada, apatia bem informada.‖ (p.162). As informações estão 

aí, mas não temos tempo para conectá-las. 

Na contemporaneidade, o teatro não deveria mais preocupar-se com o entendimento 

do espectador, mas sim com a provocação do mesmo.  

Para Desgranges (2010), talvez devêssemos nos inspirar no historiador benjaminiano, 

o que pára o fluxo contínuo da história; congela o momento presente para refletir sobre o 

passado, no seu ritmo. Elaborando a sua compreensão, como o faria na ação dramática no 

teatro épico. Talvez compreendendo a história ele possa compreender a sua história. 

Posicionar-se em relação a ela e, por conseguinte ao mundo que o cerca.  

E não ser arrastado pela história que nos é contada, como o drama burguês de outrora; 

pelo conhecimento que é produzido e que produzimos; que de muitas formas está atrelado a 

um discurso de manutenção de um poder, que sustenta uma relação dominador-dominado, que 

embora muitas vezes disfarçada, nem por isso é inexistente. 

 O sujeito crente de sua história olha pela janela como um espectador benjaminiano, 

―que desconstrói para descobrir [...] que torna a construir a partir de significados próprios.‖ 

(DESGRANGES, 2010, p. 111). 

 O Teatro na atualidade, do ponto de vista da ação cultural, da Pedagogia do Teatro, 

preocupa-se dentre outras coisas, com o fortalecimento de um sujeito crítico, cônscio de sua 

história; co-autor, determinante e não determinado pela realidade que participa.  
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 Para complementar esse espectador épico, que reflete sobre a realidade que o cerca, 

trouxemos à essa discussão, as contribuições do Teatro do Oprimido, na formação do 

espectador ativo, ou espect- ator, aquele que intervém na realidade da peça para poder 

modificá-la. 

  

1.2 Por uma estética do (des) oprimido 

O Teatro do Oprimido, TO, nasceu na década de 1970, como resistência política e 

força de educação popular para atores e não atores, assim como uma ideologia e práxis de 

democratização do teatro. Aproxima-se da escola de Paulo Freire e tem o intuito de libertação 

dos oprimidos principalmente pelo viés cultural. 

Esse método é praticado em mais de 70 países, em quase todos os estados do Brasil e 

seu criador, o teatrólogo brasileiro Augusto Boal, foi indicado ao Nobel da Paz em 2008 e 

Embaixador mundial do Teatro pela Unesco em 2009; tendo seus livros publicados em 22 

idiomas. Há uma plasticidade muito grande e um alcance temático de alta variabilidade sendo 

o TO utilizado como método de trabalho inclusive na produção acadêmica em várias áreas do 

conhecimento. 

O Teatro do Oprimido como um método de teatro-educação traz para os processos 

educativos novas formas de se criar conhecimento e apreendê-lo de forma significativa, pois 

trabalha a desmecanização dos sentidos e a criação de sentidos próprios  baseados na vivência 

dos sujeitos. 

Essa mecanização se dá corporalmente pela ―incessante repetição de gestos e 

expressões‖ (BOAL, 2006, p. 60) e mentalmente pela repetição de ideias e conceitos da 

cultura dominante. 

A fim de quebrar com esse modelo, Boal propõe em seu Arsenal do Oprimido, 

exercícios musculares, sensoriais, de imaginação, de emoção, de racionalizar essa emoção, e 

para memória. Trabalha a estrutura dialética da interpretação do ator através do conceito de 

vontade e contra-vontade, pautando-se principalmente no querer do personagem. ―O conceito 

fundamental, para o ator, não é o ser do personagem, mas o querer. Não se deve perguntar 

quem é, mas o que quer.‖ (BOAL, 2006, p. 74, grifo do autor). E toda vontade tem uma 

contra-vontade cujo conflito é a essência da teatralidade, pois cria movimento. Da percepção 

do ator dessas duas – vontade e contra-vontade, surge a vontade dominante que é a emoção 

que identifica cada personagem. 
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Apesar de ser um teatro político, popular e para trabalhar com não-atores não deixa 

nada a desejar em termos de orientação dramática para alcançar uma qualidade cênica. 

Traz em seu método um conjunto de jogos e exercícios divididos em 5 categorias de 

acordo com os sentidos humanos para que se possa ampliar a percepção de si- do seu corpo- e 

do outro num dado ambiente historicamente determinado, e a partir daí melhor compreender a 

realidade que o cerca para atuar nela de fato. 

1.2.1 Augusto Boal 

Segundo Sanctum (2011), o renomado Boal foi também um renovador da dramaturgia 

Brasileira com textos analisados por grandes especialistas da área como Sábato Malgadi, por 

exemplo. Sua trajetória foi sempre de luta, desde a volta do seu exílio, quando foi convidado 

por Zé Renato, fundador do Teatro de Arena para dirigí-lo. Encenou peças críticas, ao 

contrário do que se produzia em teatro no Brasil na época, o chamado teatro de 

entretenimento. Ancorou o movimento de resistência e montou peças como A Revolução na 

América do Sul, como um movimento anti-burguesia, que discutia o papel do operário na 

sociedade. ―Boal revela temas ligados à política brasileira, fazendo o público refletir sobre a 

luta de classes e a disputa de poder.‖ (p. 16).  

O intuito era gerar uma plateia mais crítica, mesclando Brecht com Stanislavski, 

utilizando o Sistema Coringa, com um ator como mediador do espetáculo entre os outros 

atores e a plateia, para provocar a reflexão do que estava sendo exposto. Aparentemente 

contraditório, segundo Sanctum (2011), esse sistema tinha o intuito de emocionar a platéia, 

com a ―verdade‖ cênica trazida pela profundidade do personagem alcançada com o método de 

Stanislavski e ao mesmo tempo refletir sobre o que estava sendo proposto, com o teatro 

didático de Brecth.  

E desde sempre, mesmo na época do Arena, com as experimentações boalinas 

enquanto diretor, a preocupação deste era que os atores não cristalizassem em suas 

representações, ―isto é, todos os atores eram preparados para interpretar todos os personagens, 

e seus respectivos papéis eram escolhidos minutos antes de iniciar o espetáculo.‖ (p.23). 

Evitando-se assim a mecanização dos próprios atores. 

Pós experimentações no Arena, Boal foi preso, torturado e exilado e percebeu que não 

podia ensinar os homens da cidade a lutar pelos do campo, que só quem sentia na pele sua 

realidade era capaz de derramar seu sangue para reverter o quadro. ―Boal não queria mais 
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fazer teatro político e sim teatro como política.‖ (SANCTUM, 2011, p. 26). A intenção era 

transformar a sociedade. Para mais informações sobre a biografia boalina, ver Barbosa (2011). 

1.2.2 Teatro-fórum 

Em 1973, no Peru, seus atores montavam cenas de opressão, o que hoje é conhecido 

dentro do Teatro do Oprimido como teatro-fórum e Boal atuava como coringa discutindo as 

soluções apresentadas pela plateia, mas encenada pelos atores que modificavam a peça a cada 

solução apontada pelo público.  

Numa determinada situação, os atores não conseguiram captar a ideia de uma senhora 

da plateia que via sendo montada sua cena de opressão sobre seu esposo machista. Irritada, a 

mulher levantou-se para ir embora quando Boal convidou-a para entrar em cena e junto com 

os atores demonstrar sua solução para aquela opressão encenada. A partir daí nasceu o Teatro-

Fórum da forma como conhecemos hoje, em que a plateia não é um ente passivo, mas sim 

espect-ator, aquele que entra em cena junto com os atores para propor uma solução ao 

problema encenado. ―[...] longe de ser testemunha, o espectador é, ou deve exercitar-se para 

vir a ser, o protagonista da ação dramática.‖ (BOAL, 2006, p. 322).  

Temos fórum aqui do espanhol foro, ou debate. Um jogo/encenação, que se dá entre o 

oprimido e seus aliados; o opressor e seus aliados e o espect-ator ou plateia quando este é 

motivado a entrar em cena. ―As regras do Teatro-Fórum foram descobertas e não inventadas – 

são necessárias para que se produza o efeito desejado: o aprendizado dos mecanismos pelos 

quais uma opressão se produz.‖ (BOAL, 2006, p. 28). 

O autor (id.) descreve as ―regras‖ do jogo, explicitando como deve ser a Dramaturgia, 

a Encenação e o Espetáculo-jogo. Na Dramaturgia a cena deve estar clara para plateia 

identificar os personagens e suas vontades, quem é o opressor, quem é o oprimido, qual a 

relação de poder que existe entre ambos e por quais razões o oprimido não consegue realizar 

sua vontade. ―O texto deve caracterizar claramente a natureza de cada personagem, identifica-

lo com precisão, para que o espect-ator reconheça a ideologia de cada um.‖ (BOAL, 2006, 

p.28). As cenas devem ser sobre problemas sociais, já que ―o Teatro-fórum se aplica ao 

estudo de situações sociais bem claras e definidas‖ (p. 29); as opressões internas são 

trabalhadas em outra vertente do TO- o Arco-íris do desejo.  

A peça tem que partir de uma história de opressão real e relevante socialmente para 

aquele grupo de oprimidos que desejam resolvê-la. Deve conter um erro, uma falha política 
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ou social, o conflito; que deve ser debatido com a plateia mediado pelo coringa. ―Esses erros 

devem ser expressos claramente e cuidadosamente ensaiados.‖ (BOAL, 2006, p. 29).  

Esse conflito é a demonstração de como o opressor impede o oprimido ou protagonista 

de realizar a sua vontade. E a luta do oprimido para alcançá-la sem sucesso. Aqui o oprimido 

não é bonzinho e fraco nem o opressor mal e forte. O oprimido também pode ser forte e o 

opressor não necessariamente é mal. Mas há uma relação de poder entre ambos. O opressor 

não permite e tem o poder de impedir que o oprimido realize seu desejo. ―A essência da 

teatralidade é um conflito de vontades.‖ (BOAL, 2006, p.77). 

Em relação ao gênero- realista, simbolista, expressionista, a peça pode ter qualquer 

estilo/forma, exceto o surrealismo, já que o objetivo do fórum é discutir via linguagem teatral 

situações concretas. 

Na Encenação, deve-se primar pela ação dramática, não movimentações puramente 

físicas sem significados. ―Os atores devem ter uma expressão corporal que exprima com 

clareza as ideologias, o trabalho, a função social, a profissão etc. dos seus personagens através 

dos seus movimentos e gestos.‖ (BOAL, 2006, p. 29). 

A cena deve ―encontrar a expressão exata do tema que esteja abordando.‖ (p. 30). De 

preferência em comum acordo com o grupo que se está trabalhando. ―Cada personagem deve 

ser representado visualmente, de maneira a ser reconhecido independentemente do seu 

discurso falado.‖ (p.30, grifo do autor). O um apelo à identificação estética que mais tarde 

será trabalhado na vertente do TO conhecida como Estética do Oprimido (BOAL, 2009). 

O Espetáculo-jogo ou Teatro-fórum como mais conhecido é ―um jogo artístico e 

intelectual entre artistas e espect-atores. É necessário que o coringa explique aos espectadores 

as regras do jogo e os convide para exercícios de aquecimento.‖ (BOAL, 2006, p. 30) para 

encorajar a plateia e entrar em cena; realizando o que esse autor denomina de comunhão 

teatral.  

O espetáculo é encenado contendo o conflito que se deseja combater com o fracasso 

do protagonista- o oprimido; mas antes de se chegar ao conflito toda a ação dramática inicia-

se na contra-preparação, em que sensibiliza-se a plateia com a temática trazida pelo drama do 

oprimido e ao mesmo tempo a surpreende quando no conflito esse não consegue realizar sua 

vontade, apesar de toda sua luta.  

Aí estabelece-se o palco. Seja ele na rua, na praça, na igreja ou no teatro. Abrem-se 

possibilidades sensíveis de discussão, em que a plateia ou o espect –ator sente na pele a 
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opressão vivida pelo protagonista e de alguma forma impele-se a ‗resolver‘ aquele conflito; 

propondo uma solução em que ele vai até a cena dialogar com os atores para mudar aquele 

desfecho, e assim promover o debate, mediado via coringa com o restante do público que vai 

discutir se aquela solução apontada é viável ou não para problemática apresentada. E assim 

segue-se com quantas intervenções surgirem, enriquecendo o debate, pois esse é o principal 

objetivo do fórum, proporcionar um bom debate ―nós propomos boas questões, mas cabe à 

plateia fornecer boas respostas.‖ (BOAL, 2006. p. 29). 

O objetivo do fórum não é ―resolver‖ a questão, mas sensibilizar para mudança. ―Se 

ninguém mudar o mundo ele ficará como está, e se ninguém mudar a peça, ela também ficará 

como é.‖ (BOAL, 2006, p. 31). A peça vem como uma possibilidade de ensaio para a 

mudança. Uma vez treinada em forma de ficção será mais aprimorada a ação quando 

necessária na realidade: 

O espectador não delega poderes ao personagem para que atue nem para que 

pense em seu lugar: ao contrário, ele mesmo assume um papel protagônico, 

transforma a ação dramática inicialmente proposta, ensaia soluções 

possíveis, debate projetos modificadores: o espectador ensaia, preparando-se 

para uma situação real. (BOAL, 2005, p. 182).  

O fórum traz um aprendizado sobre os mecanismos com os quais uma opressão se 

apresenta, observando suas estratégias e deflagrando seu funcionamento, para que a 

compreendendo possamos ter mais chances de transformá-la. 

O curinga, que atua como mediador da discussão deve fazer um rápido resumo e 

contextualização das propostas trazidas pelos espect-atores, no intuito de clarificá-las para a 

plateia e incitar o debate. Deve puxar o conhecimento daqueles que se expõe, mas com o 

cuidado de não torná-los os ―donos da verdade‖; estimular os mais tímidos a ousar no debate 

e pontuar as conclusões alcançadas mediante o que foi trazido para o fórum independente de 

suas opiniões pessoais, já que ele não é um conferencista e sim um educador. 

Os espect-atores só podem substituir o papel do protagonista – o oprimido, que vai 

tentar mudar o desfecho do conflito apresentado. O opressor deve realizar a sua função de 

fazer o oprimido aceitar o mundo como ele é, principalmente a relação de poder que se 

estabeleceu entre eles; ou seja sem chances para a mudança; porém deve ter a sensibilidade e 

o bom senso de dar espaço para que os espect-atores desenvolvam suas propostas. Se o 

opressor for muito fechado e confiante no poder que ele detém e na posição que ocupa, a 

plateia não conseguirá acessá-lo nem para demonstrar sua ideia. Importante lembrar que o 
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objetivo não é vencer, mas fazer um bom jogo. Estabelecer um bom debate. Também é função 

do curinga orientar o opressor durante o jogo se o mesmo estiver pendendo para esse lado. 

Boal orienta a sempre consultar a plateia sobre qualquer eventualidade. O curinga nunca toma 

as decisões sozinho. Ele é um mediador.  

Podemos encontrar o resumo das principais características das regras quanto a 

Dramaturgia, Encenação e Espetáculo-jogo no Quadro 1.1 (Regras do Teatro-fórum). 

Quadro 1.1 Regras do Teatro-fórum. Fonte: Baseado em Boal (2006). 

 

 

Temos o Teatro-fórum como um processo pedagógico no qual através do teatro 

podemos discutir questões complexas relativas às opressões sociais. 

Esse caráter educativo do TO baseia-se na Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire. E 

no nosso entendimento caminha pela arte- educação de Read (2001) ou o que Duarte Júnior 

(1988) chamaria de Educação Estética.   

Não discutiremos a Educação Ambiental Estética (SILVEIRA, 2009), pois suas bases 

fundamentam-se na Fenomenologia. Buscamos uma EA Ressignificada que visa a 
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transformação social; porém através da inclusão da sensibilidade dos sujeitos que extrapolam 

a visão fragmentária e engessadora da educação vigente, conforme o próprio Boal (2009) 

trabalhou em sua Estética do Oprimido, com a inclusão da criação artística em torno da 

Palavra/Som /Imagem pelos sujeitos. 

Duarte Júnior (1988) demonstra que ―a arte contém em si elementos educativos e 

formadores do humano, ainda que nos envolvamos com ela apenas como espectadores.‖ (p. 

138). E continua ―é óbvio que o envolvimento direto com os Símbolos estéticos, em termos 

de criação e produção de obras, coloca o indivíduo numa posição de estabelecer um contato 

mais íntimo com aquelas regiões inalcançáveis por meio do raciocínio e das construções 

lógicas.‖ (p.138). 

Se como espectadores da arte, numa relação mais passiva esta ―lega ao ser humano 

determinados elementos cognitivos; nos níveis mais ―íntimos‖, mais ―corpo a corpo‖ (no 

próprio processo de criação), tal conhecimento só pode se dar de forma ampliada‖ (DUARTE 

JÚNIOR, 1988, p. 138, grifo do autor). 

Para Boal a criação estética facilita a compreensão da realidade: 

É necessário ajudar os jovens para que construam, esteticamente, o mundo 

ético no qual vivem e para criar imagens que o corporifiquem, para que 

possamos melhor entendê-lo e, depois, deixando-o cuidadosamente de lado, 

construir- sempre com esses mesmos jovens e não em lugar deles- outros 

mundo éticos subjuntivos - ... e se? - , procurando igualmente entendê-los e  

compará-los com o triste mundo real onde habitam (BOAL, 2003, p. 172, 

grifos do autor.) 

 

1.2.3 Estética do Oprimido 

Ao nos referirmos à estética, elencamos o conceito defendido por Boal no qual, 

estética é a comunicação através dos sentidos. 

Segundo BOAL (2009), existem duas formas humanas de pensamento: o 

Pensamento Sensível, que diz respeito às sensações, às emoções; e o Pensamento Simbólico, 

que diz respeito à organização dessas sensações e se traduz em linguagem verbal e escrita. 

São formas complementares, poderosas, mas são ambas manipuladas e aviltadas por aqueles 

que impõem suas ideologias às sociedades que dominam. E Estes o fazem através do 

analfabetismo cultural, aquele que ―aliena o indivíduo da produção da sua arte e da sua 
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cultura, e do exercício criativo de todas as formas de Pensamento Sensível‖. (BOAL, 2007, p. 

7). 

O exercício desses pensamentos em conjunto- o Simbólico e o Sensível, têm o intuito 

de proporcionar aos oprimidos um reconhecimento da sua realidade cultural e assim se 

apropriarem dela, pois ―para se libertarem, os oprimidos devem descobrir sua própria visão da 

sociedade, suas necessidades, e contrapô-las à verdade dominante, opressiva.‖ (BOAL, 2009). 

Ao criar seus próprios sentidos e valores os conteúdos são ressignificados pelos 

educandos o que torna a experiência educativa mais verdadeira e o aprendizado mais factível, 

já que contextualizado. Em oposição a educação bancária criticada por Paulo Freire cujos 

valores são impostos pela cultura dominante. 

Para fazer o caminho inverso da lógica dominante, deve-se trabalhar com a 

subjetividade dos sujeitos através da criação artística do Som, da Imagem e da Palavra- os 3 

canais estéticos da dominação cultural; pois ―Arte e Estética são instrumentos de liberação.‖ 

(BOAL, 2007, p. 8). Liberação política dos opressores, os que reduzem os indivíduos, 

potencialmente criadores à condição de espectadores. 

1.3. Pedagogia do Teatro  

 Segundo Guinsburg (2006) ―a Pedagogia do Teatro incorpora tanto a investigação 

sobre a teoria e a prática da linguagem artística de teatro quanto a sua inserção nas 

modalidades de ensino.‖ (p. 239). 

Quanto ao teatro-educação, ―do ponto de vista epistemológico, o conhecimento 

artístico deve articular o método entre o fazer artístico, a apreciação da obra de arte e o 

processo de contextualização histórica e social.‖ (GUINSBURG, 2006, p. 282).  

Segundo Cabral (2006) quanto maior o conhecimento educativo maior o desempenho 

artístico e quanto maior o desempenho artístico maior o valor educacional, pois ―[...] a 

dimensão artística e educacional alimentam uma a outra.‖ (p.17). 

A importância do Teatro na educação aliada a educação ambiental é que ―ele pode 

colocar numa linguagem essencialmente humana as significações recriadas da leitura 

vivencial do mundo.‖ (SILVEIRA, 2009, p. 381). 

 Como o objeto da Arte são os sentimentos e a expressão dos mesmos ―ao educar a 

sensibilidade, a partir dessa relação afetiva entre ser humano e ambiente, também a relação do 
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ser humano com seu igual é ressignificada, desenhando um novo sentido do agir ético.‖ 

(SILVEIRA, 2009, p. 380). 

 Sentido esse cujo objetivo é a criação, o novo, o que nos desvencilha da reprodução 

cultural, da acomodação, mudando a ótica do cidadão consumidor para produtor e crítico da 

cultura; pois a luta é a de superação desse estado no homem. ―É a luta por sua humanização, 

ameaçada constantemente pela opressão que o esmaga [...] muitas vezes em nome de sua 

própria libertação.‖ (FREIRE, 2009, p. 51). É uma violência sutil que quase sempre confunde 

liberalismo com liberdade. 

 

1.4 Jogo, improvisação, transformação  

Ryngaert (2009), que também trabalha com atores e não-atores traz essa preocupação 

da criação do novo através do próprio sujeito para o jogo. De caráter lúdico e não apenas 

dramático, jogadores são aqueles que estão dispostos a jogar, independente de seus 

conhecimentos técnicos sobre a linguagem teatral. 

O jogo funciona para esse autor como Teatro- Comunicação- Terapia e ocorre na 

―zona intermediária‖ entre os jogadores e entre eles e o público, num espaço denominado de 

―espaço potencial criativo‖, muito próximo ao conceito de ―experiência criativa‖ como 

expressão da espontaneidade trazida por Spolin (1982). 

O jogo ―encoraja o desenvolvimento da flexibilidade e da imaginação e opõe-se ao 

sistematismo.‖ (RYNGAERT, 2009, p. 97). Além de proporcionar uma multiplicidade de 

situações que derruba as fronteiras entre os indivíduos que jogam de forma tríplice: para si, 

para o outro e diante dos outros, referindo-se à plateia. 

Para esse autor, o trabalho desenvolvido pauta-se na Presença, que traduz-se em vigor, 

disposição, e é algo que pode ser aprendido, o ―estar presente‖; na Escuta do Outro e na 

Capacidade de Jogo ou na capacidade de reagir a uma situação de jogo. Ocorre mediante o 

desenvolvimento de uma ambientação, através do lúdico, da imaginação, da organicidade, da 

improvisação e do trabalho com rituais cotidianos que refletem as ―miniaturas‖ da esfera do 

sujeito e dão vazão às pequenas vozes como um somatório ao trabalho que é feito com o 

coletivo. Destaca a importância de se olhar para cada indivíduo e suas particularidades. 

O sujeito é convidado a criar algo novo, baseando-se inclusive no seu referencial 

estereotipado da realidade. Porém, essa criação só existe a partir da ruptura com o velho, da 
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produção de diferenças, de formas novas. E isso não ocorre sem a ruptura primeira consigo 

mesmo. Criar é se reinventar e não reproduzir o conhecido. 

Cabral (2006) traz essa produção e não reprodução do conhecimento do sujeito através 

de seu capital cultural. O sujeito investiga as respostas de acordo com suas necessidades e 

interesses tornando-se produtor do conhecimento. ―A particularidade dessa investigação ativa 

através da atividade dramática é que ela envolve os alunos com áreas complexas da atividade 

humana, a fim de descobrir as questões e assuntos relevantes às suas necessidades.‖ (p.33). 

Numa atividade que ao proporcionar um ambiente e o desenvolvimento da 

espontaneidade, traz a experiência da descoberta da expressão criativa.  

O objetivo no qual o jogador deve constantemente concentrar e para o qual 

toda ação deve ser dirigida provoca espontaneidade. Nessa espontaneidade, a 

liberdade pessoal é liberada, e a pessoa como um todo é física, intelectual e 

intuitivamente despertada. Isto causa estimulação suficiente para que o aluno 

transcenda a si mesmo. (SPOLIN, 1982, p. 5).    

 A concentração no jogo ―libera a força grupal e o gênio individual.‖ (SPOLIN, 1982, 

p. 20). Traz o controle, a disciplina artística, a objetividade que liberta a subjetividade. 

―Liberar o aluno para uma ação espontânea é um veículo para uma experiência orgânica e não 

cerebral [...] é um trampolim para o intuitivo.‖ (p. 21).  

 O que Boal (2009) denominou de aliar o Pensamento Sensível (sentimento) ao 

Pensamento Simbólico (racional) para ampliar a compreensão do sujeito.  Não apenas acerca 

de si, mas do mundo que o cerca, e ao compreender isso, compreender também qual o seu 

papel na construção da História. Convidar os sujeitos a ―[...] ocuparem seu lugar não somente 

no teatro, mas no mundo.‖ (DESGRANGES, 2010, p. 37). 

 Ao contrário do  

[...] espectador ingênuo, que se lança na corrente da vida diária sem 

empreender uma atitude crítica e transformadora dos fatos que se sucedem, 

condenando-se à reprodução de um passado revisitado, sendo arrastado em 

direção a um futuro que não consegue evitar. (p. 121). 

O caráter pedagógico do teatro épico brechtiano está centrado na resposta criativa do 

espectador ao que lhe é apresentado; no caráter dialógico em que ele constrói sua 

compreensão na elaboração estética dos signos que lhe são apresentados. O espectador 

constrói uma resposta particular à história. ―Autor das histórias que lhe foram contadas, o 
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espectador assume também a autoria da sua história pessoal e coletiva.‖ (DESGRANGES, 

2010, p. 132). 

Na contemporaneidade, propõe-se uma avaliação do teatro épico, atualizando-o quanto 

às exigências do público na era da comunicação tecnológica superestimulada, mas não 

suprimindo a reflexividade que lhe é própria. 

Ao invés de propor que o espectador feche a obra que se apresenta aberta, o teatro 

contemporâneo pretende que ―a plateia participe, acrescentando significantes ao jogo da 

linguagem.‖ (DESGRANGES, 2010, p. 161). O que propõe Boal (2006) em seu Teatro-

fórum. Como se Boal viesse a complementar a ―vontade educacional‖ do teatro épico 

brecthiano com a ―pedagogia do espectador‖ que se faz quando o espect-ator entra em cena no 

espetáculo-jogo. 

O que deseja Desgranges (2010) é que ―[...] a arte teatral, por que não, reassumindo 

seu diálogo com a sociedade, passe a provocar o espectador, como historiador da sociedade, a 

formular saídas, mesmo que seja somente a possibilidade de inovação, ainda que pontual e 

estratégica.‖ (p. 167).  
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“A arte é educadora enquanto arte e não enquanto arte educadora”  

Walter Benjamin 

 

Vivencia-se um ponto de inflexão da história, que induz uma reflexão sobre o mundo 

atual, do qual emergem luzes e sombras de um novo saber (LEFF, 2009), uma nova 

compreensão do meio que nos cerca e uma nova forma de nos relacionarmos com ele.  

Para tal, devem-se criar práticas pedagógicas, por meio da implementação de ações de 

percepção e cognição ambiental, orientando o relacionamento entre a comunidade e o seu 

meio, no que concerne a uma busca de interações sustentáveis. Assim, a Educação Ambiental 

converte-se num projeto estratégico com o propósito de formar valores, habilidades e 

capacidades para orientar a transição para a sustentabilidade (LEFF, 2009). 

A Educação Ambiental assume um papel fundamental na mudança das mentalidades e 

na incorporação dos fundamentos do pensamento ambientalista, que considera a integração 

dos sistemas ambientais e socioeconômico-culturais. 

Esta vem se firmando a cada dia como um instrumento poderoso e necessário de 

formação para as gerações do presente através do exercício da Política Nacional de Educação 

Ambiental (BRASIL, 1999), que visa a inserção dessa em todas as modalidades de ensino, 

formal ou não-formal.  Inclusive vem sendo discutida, desde 2012, em Sergipe a 

implementação da Política Estadual de Educação Ambiental.  

As contribuições potenciais da Educação Ambiental para esta ressignificação são 

inúmeras e plurais, visto ser um campo destacado para o diálogo entre as diversas esferas da 

sociedade em seus aspectos políticos, econômicos e sociais. Além de ser um campo potencial 

para reatar laços entre a diversidade cultural e a diversidade biológica, reassumindo uma 

postura de interdependência entre essas diversidades. 

Não que ela vá resolver sozinha todos os problemas da humanidade, mas ―não há 

dúvidas, entretanto, de que o processo educacional pode incentivar a emergência de um 

sujeito mais crítico, historicamente situado, que possa transformar a realidade opressora.‖ 

(SANTOS; SATO, 2006, p. 32). Sem falar que a Educação Ambiental, através de ações 

aplicadas segundo Loureiro et al (2006) e Dias (2004) podem atuar como um eixo transversal 

de comunicação interdisciplinar. E também ―como um instrumento de transformação social 

para se atingir a mudança ambiental.‖ (LOUREIRO et al, 2006, p. 12). Uma educação cujo 
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propósito é o de ―formar cidadãos de fato comprometidos com a construção de sociedades 

ecologicamente prudentes e socialmente justas.‖ (Ibid., p. 13). 

Vislumbramos então uma educação que valoriza a ―perspectiva de uma EA voltada 

para a formação de um sujeito crítico, capaz de efetuar uma leitura de mundo contextualizada 

histórica, social e política, compreendendo suas relações com a questão ambiental; e, ainda, 

capaz de se mobilizar e se empoderar, desencadeando uma ação transformadora, ativa nos 

ambientes de vida a qual pertence.‖ (MMA, 2005). 

Di Ciommo (2003) aponta a Educação Ambiental como uma instância mediadora no 

resgate de valores sufocados pela visão de mundo utilitarista. ―Experiências educacionais 

bem-sucedidas são tentativas de dotar a educação de um poder transformador, que é político, 

porque reforça o conceito de cidadania.‖ (p. 434).  

Uma educação capaz de transmitir o senso de responsabilidade e cuidado pelo 

ecossistema comum que habitamos- a biosfera. Que segundo Camargo (2003) é o grande 

sistema constituído pelos domínios da vida. Palco gigantesco composto por bilhões de 

complicados cenários, nos quais dois princípios aparecem como fundamentais: o primeiro é 

que nenhum organismo vive só. O segundo diz respeito ao grande equilíbrio que resulta de 

todas as manifestações vitais. 

Acontece que esse equilíbrio encontra-se ameaçado pelo estilo de vida da sociedade 

moderna; o que tem gerado um consenso em diversos autores sobre o atual momento histórico 

em que nos encontramos -  a Crise Socioambiental. 

2.1 Crise Socioambiental 

Segundo Loureiro et al (2006), o entendimento dessa é o ponto de partida para 

qualquer trabalho de EA. Portanto, daremos início a nossa explanação com o esclarecimento 

da mesma.  

Nós, seres humanos pressionamos o equilíbrio do planeta de diferentes formas. 

―Agimos como se estivéssemos acima das regras que regem as demais espécies do planeta.‖ 

(MORAN, 2011, p. 30).  

Sobrecarregamos os sistemas naturais pelo uso irracional dos recursos e a geração de 

resíduos que modificam biogeoquimicamente os ciclos naturais, apontadas por esse autor 

(ibid.) como a crise socioambiental: perda da biodiversidade, diminuição da cobertura dos 

solos, desertificação, perda de florestas tropicais, extinção de espécies, acidez, 
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empobrecimento e envenenamento dos solos pelo uso de agrotóxicos. Gerando consequências 

diretas ao ser humano como: escassez de recursos, alterações no clima chuvas torrenciais e 

secas prolongadas, epidêmicas, êxodo rural, crescente urbanização, violência, fome, 

desigualdades sociais, crimes e guerras.  

Diante desse cenário, diversos autores concordam com a necessidade de se entender a 

relação entre o homem e a natureza, as consequências dessas ações para natureza e por 

conseguinte para o homem. Pois ―[...]a natureza pode prescindir da cultura, mas não existe 

sociedade e cultura sem natureza.‖ (DI CIOMMO, 2003, p. 434). Entender, mas de forma 

complexa, sem hierarquizações e aceitando a diversidade. Já que não existe hierarquia na 

natureza.  

Para facilitar o entendimento das questões ambientais do ponto de vista da 

sustentabilidade recorremos a Permacultura, que segundo Mollisson (1997), é a habilidade de 

manter o sistema de uma forma permanente e harmônica.  

A Permacultura é o desenho de comunidades humanas sustentáveis, uma filosofia de 

uso da terra que inclui estudos de microclimas, plantas anuais e perenes, animais, solos, 

manejo da água e necessidades humanas, em uma teia organizada de comunidades produtivas. 

―É a ecologia dos recursos fundamentais do planeta Terra.‖ (MORROW, 1993, p. 13). Trata 

do cuidado com a terra, com as pessoas, a partilha dos excedentes e a redução do consumo.  

2.2 Flor da Permacultura 

Segundo Legan (2004), a sustentabilidade do ponto de vista da Educação Ambiental, 

integra-se em 6 temas englobados em uma flor de 6 pétalas, denominada de Flor da 

Permacultura (Figura 1.1): Água, Energia e Tecnologia, Interação Humana, Espécies e 

Ecossistemas, Economia Local e Segurança Alimentar.  Cada pétala traz formas sustentáveis 

de lidar com o seu tema, propondo soluções para os problemas que ela engloba. A saber: 

 i) Pétala da Segurança Alimentar: restauração da terra e solos danificados, saúde e nutrição, 

manipulação e melhor aproveitamento dos alimentos, higiene básica e distribuição eqüitativa 

dos alimentos. Propõe-se nessa temática a caracterização, o desenvolvimento e a melhoria dos 

solos, sem introdução de agroquímicos, com controle natural de pragas, através da restauração 

do ambiente natural. Foco - Cuidado com o solo e a alimentação, exemplo: a) adubação verde 

e orgânica (esterco, composto, chorume, biofertilizante), b) cultivo de plantas de cobertura 

(viva ou morta), c) manejo de restos culturais e ervas espontâneas, d) pousio, plantio de 

árvores nativas, quebra-ventos, rotação e consorciação de culturas, e) suplementações 
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minerais de baixa solubilidade e f) introdução de organismos e microorganismos. Ainda nessa 

temática são levantadas as questões sobre o plantio a partir da: a) escolha das sementes 

(orgânicas), b) estudos de plantas companheiras, c) efeito das fases da lua sobre o 

desenvolvimento das plantas, d) espiral de ervas medicinais e fitoterápicas, e) processo de 

secagem e f) melhor aproveitamento dos alimentos regionais; 

ii) Pétala Espécies e Ecossistemas: manutenção da diversidade de plantas e animais, respeito a 

todas as formas de vida, reflorestamento com plantas nativas, responsabilidade individual por 

todas as criaturas vivas. Foco - Cuidado com os solos, com a água, com a fauna, a flora e o ser 

humano;  

iii) Pétala Água: Acesso à água limpa para todos, oceanos vivos, bacias hidrográficas 

saudáveis e conservação ambiental. Foco - Cuidados com a água: a) quanto à coleta, b) ao 

armazenamento, c) à reciclagem de águas cinzas, d) ao banheiro seco e e) ao desperdício e 

poluição das águas; 

iv) Pétala Energia e Tecnologia: reciclagem, uso ético dos recursos naturais, consumo justo de 

energia, acesso equitativo às tecnologias e fontes renováveis de energia. Foco - Consumo 

sustentável dos recursos: a) tecnologias alternativas de baixo custo como o fogão solar, e b) 

desidratador solar; 

v) Pétala Economia local: consumo sustentável, consumo dos produtos locais, comércio ético, 

manejo de recursos, empresas ecológicas, minimização do lixo, coleta seletiva do lixo para 

reaproveitamento nas atividades educativas. Foco – Economia solidária. 

vi) Pétala Interação Humana: partilha de conhecimento, cooperação, não competição, poder 

individual, troca de opiniões, consenso e direitos humanos. Foco – relações interpessoais. 

Essa flor foi o nosso fio da meada durante esse trabalho. Falaremos dela mais adiante. 

Ela traduz-se num desenho de Sustentabilidade de qualquer ambiente quando devidamente 

contextualizada, seja em seus aspectos físicos e também humanos e portanto na relação 

homem- natureza. É nessa relação que reside a complexidade desse tema. As dificuldades em 

se trabalhar a EA e os entraves da sustentabilidade. 
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Figura 1.1: Flor da Permacultura (LEGAN, 2004, p. 10). 

 

Esses entraves são complexos porque vivemos numa grande teia de interdependência 

(CAPRA, 1994), somos seres ecodependentes (MORIN, 1977), temos uma individualidade 

única e heterogênea (MORAN, 2011), pertencemos a um coletivo sujeito a perturbações 

político-econômicas e temos diferentes padrões de perceber e nos relacionarmos com a 

natureza (SANTOS, 2007, 2009). 

Ora, estamos diante do Paradigma da Biocomplexidade (MORAN, 2011), no qual nos 

deparamos com uma ciência reducionista para lidar com questões complexas e 

transdisciplinares como as questões ambientais. Não só pelos preceitos éticos que são os 
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pilares da EA, como também pela lida com a sustentabilidade, da qual não se encontrou ainda 

em ambas um consenso para suas práticas (CAMARGO, 2003). 

Agora que clarificamos os preceitos da EA, a crise em que nos encontramos e a visão 

que partilhamos da permacultura sobre sustentabilidade, voltemos a EA. Vislumbraremos a 

EA que acreditamos em sua construção teórico-prática. Segundo Grun (1996) Educação 

Ambiental é Educação. Para muitos educadores e para nós há uma tendência muito forte em 

afirmar que toda educação deveria ser ambiental. Isso porque há uma ampla deficiência nos 

sistemas de ensino da humanidade, no qual as escolas fazem parte para a reconstrução da 

sociedade, ressignificando a necessidade de se viver de maneira mais justa, solidária e 

harmoniosa com nossa natureza humana e entorno. 

2.3 Arte na Educação Ambiental 

Vemos ―[...] a educação como um processo formativo do humano, como um processo 

pelo qual se auxilia o homem a desenvolver sentidos e significados que orientem a sua ação 

no mundo.‖ (DUARTE JÚNIOR, 1988, p. 17). A desenvolver-se em seus potenciais para 

atuar de forma que se sinta mais capaz e criativo. Sendo assim, ―[...] educar significa colocar 

o indivíduo em contato com os sentidos que circulam em sua cultura, para que assimilando-os 

ele possa nela viver... não se trata de impor sentidos ao educando, de adaptá-lo a significações 

preexistentes‖ (DUARTE JÚNIOR, 1988, p.60). Ao contrário. O que ocorre é o oposto da 

educação bancária criticada por Paulo Freire na qual há uma imposição de valores e portanto 

um adestramento à estrutura cultural vigente. 

O que deveria ser feito na educação é ―[...] permitir ao indivíduo a eleição de um 

sentido que norteie sua existência [...] que ele conheça as múltiplas significações e as 

compreenda a partir de suas vivências‖ (DUARTE JÚNIOR, 1988, p. 60, grifo nosso). 

Propomos uma educação ambiental baseada na construção dos próprios significados 

dos educandos a partir de suas experiências. O que para Duarte Júnior (1988) aí sim haveria 

uma aprendizagem significativa. 

Nesse ínterim, a arte surge como possibilidade de florescimento de uma Educação que 

faça sentido aos educandos,  o que nos aponta um caminho de descobertas e possibilidades.   

Ainda segundo o autor acima, o processo de racionalização se dá através de símbolos 

oriundos da linguagem que possibilita a compreensão lógica. Porém, o conhecimento do 

mundo advém de nossas experiências, percepções, sentimentos que são anteriores ao 
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pensamento. ―Antes de ser razão o homem é emoção.‖ (DUARTE JÚNIOR, 1988, p. 16). E 

para os sentimentos não há linguagem que os explicite totalmente.  

―A linguagem, que permite descrever e representar eventos do chamado mundo 

exterior, mostra-se impotente ao referir-se ao nosso mundo interior.‖ (DUARTE JÚNIOR, 

1988, p. 80, grifo do autor). Aqui, o autor estabelece uma diferenciação entre comunicação, 

função da linguagem através de símbolos convencionalmente estabelecidos que signifiquem 

algo; e expressão, que não tem um significado explícito, mas indica um sentido geral que 

pode ter diversas interpretações. A língua comunica. A arte expressa.  

  ―Uma ponte que nos leva a conhecer e a expressar os sentimentos é, então, a arte, e a 

forma de nossa consciência apreendê-los é através da experiência estética‖ (DUARTE 

JÚNIOR, 1988, p. 16, grifo do autor). Logo, temos a arte como uma maneira de conhecer o 

mundo interior, na esfera dos sentimentos.  Ela nunca ―significa nada fora de si mesma‖ 

(p.82); portanto não pode ser considerada como um símbolo igual ao linguístico. ―A arte não é 

uma linguagem‖ (p.85), pois seus Símbolos (com maiúscula para diferenciar dos símbolos 

linguísticos) ―não são convenções que nos remetam a significados explícitos exteriores a eles, 

como no caso das palavras.‖ (p. 85).  E justamente por essa diferenciação detém seu valor 

também enquanto possibilidade de investigação e compreensão do que está além do nível 

racional e portanto simbólico. Pois ―a arte não é uma linguagem que comunique conceitos. 

Antes, é uma expressão de sentimentos.‖ (p.88). 

E a experiência estética que se dá na relação do sujeito com a arte também ocorre de 

forma diferenciada, pois nela há uma ―[...] suspensão provisória da causalidade do mundo, das 

relações conceituais que nossa linguagem forja. Ela se dá com a percepção global de um 

universo do qual fazemos parte e como qual estamos em relação.‖ (DUARTE – JÚNIOR, 

1988, p. 91). Ou seja, é uma relação aberta, cujo sentido se completa com a atuação do 

espectador e não limitada pelo pensar, visto que esse encontro se dá na esfera do sentir. ―A 

beleza se encontra assim entre o homem e o mundo [...] a beleza habita a relação.‖ (p.93). E 

nos traz um universo de possibilidades.  

[...] a multiplicidade de sentidos que a obra de arte descortina faz-nos 

continuamente um convite: para que nos deixemos conduzir pelos intricados 

caminhos dos sentimentos, onde habitam novas e vibrantes possibilidades de 

nos sentirmos e de nos conhecermos como humanos. (DUARTE – JÚNIOR, 

1988, p.94).  
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Assim, o autor acima propõe algumas funções cognitivas ou pedagógicas da arte:  

A) ―Apresentar-nos eventos pertinentes à esfera dos sentimentos, que não são acessíveis ao 

pensamento discursivo‖ (p. 103), o que torna a compreensão mais fácil, inclusive de nós 

mesmos o que facilita a organização de nossas ações no mundo;   

B) ―A agilização da imaginação [...] através da arte a imaginação pode realizar sua 

potencialidade, criando sentidos fundados nos sentimentos, desdobrando e detalhando-os.‖ (p. 

105). Enfatiza assim o fator de descoberta e a possibilidade de criação na qual numa 

sociedade castradora como a moderna ―[...] a arte pode constituir-se num elemento 

libertador.‖ (p.105); 

C) A educação, o refinamento dos sentimentos através da convivência com os Símbolos da arte. 

―Quanto maior é o contato com a arte, maior a bagagem Simbólica para representar e, 

consequentemente, compreender as minúcias do sentimento.‖ (p. 106, grifo do autor);  

D) Após a experiência estética ―[...] pode-se pensar naquilo que se experienciou, encontrando 

agora sentidos e significados conceituais para o experienciado.‖ (p. 107). Logo, a experiência 

estética torna-se um objeto para reflexão. [...] ela se converte em material para que se amplie a 

compreensão do mundo no qual estamos...completa-se a dialética do conhecimento entre o 

que é sentido e pensado.‖ (p. 108). 

A dimensão estética da educação para Duarte Júnior (1988) é trazer o termo estética 

no sentido de harmonia, de equilíbrios de elementos. ―Assim, a própria educação possui uma 

dimensão estética: levar o educando a criar os sentidos e valores que fundamentem sua ação 

no seu ambiente cultural, de modo que haja harmonia entre o sentir, o pensar e o fazer.‖ 

(p.18). Ampliando esse ambiente cultural ao ambiente como um todo, seja meio ambiente 

físico ou não.  

Poderíamos tratar a nossa proposta então como a inclusão da Dimensão Estética na 

Educação Ambiental. Pensando numa educação integrada e integradora do indivíduo consigo 

mesmo e com seu entorno. Condizente com a metodologia descrita por Boal no seu Teatro do 

Oprimido, na qual o querer traduz-se em vontade política, mediado pelo processo criativo que 

para Duarte Júnior (1988) é um ato de rebeldia, quando o indivíduo ―[...] nega o existente para 

propor o que ainda não existe‖ (p.100) com fins de transformação. 

O caminho que trilhamos atravessa a escola freiriana tendo como fundamento a 

educação popular, dialógica e inclusiva.  
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3.1 Caminhos da Pesquisa   

 

 

 

 

Pautamo-nos nesse estudo no Paradigma Emergente de Boaventura de Souza Santos, 

cujos pilares são: 

a) Todo conhecimento científico-natural é científico-social, pois ―à medida que as 

ciências naturais se aproximam das ciências sociais, estas aproximam-se das humanidades.‖ 

(SANTOS, 2009, p. 69).  

b) Todo o conhecimento é local e total, pois a ciência pós-moderna é ― analógica, 

é também assumidamente tradutora, ou seja, incentiva os conceitos e as teorias desenvolvidas 

localmente a emigrarem para outros lugares cognitivos, de modo a poderem ser utilizados fora 

do seu contexto de origem.‖ (SANTOS, 2009, p. 77). 

c) Todo conhecimento é auto-conhecimento, trazendo o regresso do sujeito 

empírico para o sujeito epistêmico expulso pelo positivismo na ciência moderna. ―Hoje não se 

trata tanto de sobreviver, mas de saber viver. Para isso é necessário uma outra forma de 

conhecimento, um conhecimento compreensivo e íntimo que não nos separe e antes nos uma 

pessoalmente ao que estudamos.‖ (SANTOS, 2009, p. 85).  
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d) Todo conhecimento científico visa constituir-se em senso comum. ―O 

conhecimento científico pós-moderno só se realiza enquanto tal na medida em que se converte 

em senso comum.‖ (SANTOS, 2009, p. 90). Isso por ―reconhecer nessa forma de 

conhecimento algumas virtualidades para enriquecer a nossa relação com o mundo.‖ (Santos, 

2009, p. 89).  E ainda por apontar o senso comum, se interpenetrado pelo conhecimento 

científico como ―a origem de uma nova racionalidade.‖ (SANTOS, 2009, p. 90). 

 Assim, iniciamos nossa caminhada, ora mergulhando na experiência vivenciada ora 

afastando-se da mesma para melhor refletir sobre ela.  

A natureza desse trabalho dentro do paradigma que se insere requer a metodologia 

qualitativa como construto. Devido a abordagem interdisciplinar desse estudo e a temática 

complexa das Ciências da Sustentabilidade ou o que Moran (2011) denomina de Ciências 

acopladas Homem-Natureza, a ―pluralidade metodológica‖ (SANTOS, 2009) se faz 

necessária.   

Nos inspiramos  em algumas metodologias já consolidadas na academia para  trilhar o 

nosso próprio caminho, dado que cada investigação há de desenhar seu próprio método 

quando se trabalha com um enfoque qualitativo, pois é o método que nos ajuda a conhecer 

(MORIN, 1977). 

Bebemos da fonte da Pesquisa-ação (BARBIER, 2007), principalmente no tocante ao 

olhar lançado aos sujeitos pesquisados, como o pesquisador- coletivo, sujeitos conscientes 

que colaboram com o trabalho; que dizem respeito a uma coletividade ― não a uma amostra 

representativa.‖ (p.54). Tratando de retransmitir os dados à sociedade ―coletando sua 

percepção para uma avalição apropriada dos problemas.‖ (p.55). Pois ―não há pesquisa-ação 

sem participação coletiva.‖ (p.70). 

Barbier (2007) nos traz uma metodologia que inclui a imaginação, o pensamento 

sistêmico, a complexidade, a subjetividade, a sensibilidade expurgada da ciência moderna 

pelo positivismo. Trata a pesquisa-ação como existencial, integral, pessoal e comunitária. 

Inclui a arte e a filosofia na ciência; trata o pesquisador como um sujeito implicado, capaz de 

―[...] sentir o outro para compreendê-lo do seu interior.‖ (p.94). Tendo a escuta sensível como 

―indispensável na nova pesquisa-ação.‖ (p.93).  Como já foi trazida dentro da Pedagogia do 

Teatro por Spolin (1982), Ryngaert  (2009), Desgranges (2010) como condição para realizar 

um trabalho em coletividade. 
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Para Barbier (2007) ―a escuta sensível supõe uma inversão de atenção. Antes de situar 

uma pessoa no seu lugar, começamos por reconhecê-la em seu ser, na sua qualidade de pessoa 

complexa dotada de uma liberdade e de uma imaginação criadora.‖ (p. 95, grifo do autor). 

Sem enquadrá-la num modelo pré-estabelecido ou rotulá-la no nosso sistema de códigos 

estáticos. O autor nos convida a pesquisar como um mergulhador que ao entrar em si, extrai a 

pesquisa do ―vazio criador‖ de si mesmo, numa atitude meditativa e consciente. Tendo 

meditação aqui como um estado de presença, de estar no aqui/agora. Num crescente de 

sensibilidade em relação ao outro e ao mundo. ―Trata-se de atribuir um sentido, não impô-lo.‖ 

(p. 97). Trata-se de ―[...] entrar numa relação de totalidade com o outro tomado em sua 

existência dinâmica.‖ (p.98). Como num jogo, em que a espontaneidade é liberada enquanto 

expressão criativa. Nesse momento, ―a liberdade pessoal acontece.‖ (SPOLIN, 1982, p.6). A 

liberdade do pesquisador em trilhar o caminho da sua própria pesquisa. 

―O pesquisador desempenha, então, seu papel profissional numa dialética que articula 

constantemente a implicação e o distanciamento [...] a ciência e a arte.‖ (BARBIER, 2007, p. 

18). Tendo um trabalho repleto de tensões existenciais, memórias e engajamento. Um trabalho 

no qual ― [...] sua própria vida social e afetiva está presente [...] e que o imprevisto está no 

coração de sua prática.‖ (p.17). 

Utilizamos nessa caminhada enquanto técnica de pesquisa, a própria metodologia 

proposta por Boal em seu Teatro do Oprimido, principalmente na montagem de um 

espetáculo de Teatro-fórum (2006) e na criação artística a partir da Estética do Oprimido 

(2009). Na preparação e condução da Oficina de Teatro, utilizamos também as técnicas de 

jogos (RYNGAERT, 2009) e improvisação (SPOLIN, 1982). 

 

3.2 Delimitação da Área de Estudo 

O sertão sergipano (Figura 3.2 - Localização da área e do Coletivo da Juventude no 

interior sergipano) caracteriza-se em termos naturais como uma paisagem diferenciada, 

própria do clima seco, com chuvas intermitentes e de solo arenoso. Com vegetações que 

dividem-se em agreste, catinga e alto sertão, com graduações de umidade nessa ordem. No 

agreste encontramos os canaviais; na caatinga, de solo mais árido as cactáceas, coroas de 

frade e mandacarus; no alto sertão, de clima mais ameno, encontramos a vegetação do tipo 

savana.   
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Os maiores problemas com o clima não é pela escassez de chuva, mas pela 

concentração pluviométrica em apenas 1 estação do ano, no inverno. Como a maior parte da 

população não tem como estocar água padecem as consequências dos períodos de estiagem. 

   

 

 

Figura 3.2: Localização da área e do coletivo da Juventude no interior sergipano. Aspecto da 

paisagem da caatinga substituída por pastagem no período chuvoso. Fonte: Trabalho de Campo 

e Fotos: Priscilla Campos, 2012. 

 

3.3 Delimitação do Público - O Movimento Coletivo da Juventude  

Como eles se auto-definem: ―somos juventude da classe trabalhadora, oriunda dos 

movimentos sociais, pastorais, grêmios estudantis, grupos culturais e grupos populares da 

cidade e do campo‖ (coletivo da juventude, web).  
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Esse grupo me procurou para desenvolver uma Oficina de Teatro do Oprimido através 

do grupo dos Multiplicadores do CTO/RJ do qual faço parte e como eu estava procurando um 

grupo no sertão para realizar essa pesquisa, definimos que a juventude participante pertenceria 

a esse movimento. Ou seja, foi uma demanda que partiu deles. Os critérios para seleção dos 

jovens que participaram da pesquisa foram: pertencer ao Movimento Coletivo da Juventude, 

ter disponibilidade para imersão na Oficina de Teatro com duração de uma semana, ter 

interesse no aprendizado, ser maior de 15 anos, independente do sexo. 

 

3.4 Desenho da Pesquisa 

Desenvolvemos esse caminho que foi tomado, introjetado, transformado e 

ressignificado através das seguintes etapas, sugeridas por Hitchcoch & Hughes (1995): 

- Fase preparatória: em que realizamos a revisão bibliográfica, definimos os marcos 

conceituais e desenhamos a oficina de trabalho;  

- Fase experimental: em que realizamos o Trabalho de Campo com a aplicação da 

oficina e recolhimento dos dados através dos instrumentos de coleta dos mesmos; 

- Fase analítica: em que realizamos os procedimentos de recorte e análise dos dados, a 

reflexão dos mesmos com o MCJ e elaboramos as conclusões; 

- Fase informativa: redação e divulgação da pesquisa numa linguagem científica e 

popular. 

Essa etapas ou fases caracterizam-se por um processo não-linear, caótico, ordenado 

apenas para fins de sistematização da pesquisa. 

Como diria Ney Matogrosso em seu show Atento aos Sinais, ―meu tempo é aqui‖. 

 

3.4.1 Etapa Preparatória 

Análise Bibliográfica para o devido levantamento teórico dos trabalhos existentes e 

fundamentação necessária a realização dessa pesquisa; foram investigados temas pertinentes à 

Educação Ambiental, Teatro do Oprimido, Educação Estética , Juventude Rural entre outros. 
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Desenho da Oficina de Trabalho- Construção da Oficina de Teatro Ambiental de 

acordo com o público/local 

A proposta construída previamente baseou-se num cruzamento de informações (Figura 

3.3 - Tripé da concepção da Oficina de Teatro do Oprimido Ambiental) que perpassaram: 

- O Teatro do Oprimido (BOAL, 2006) principalmente no tocante a divisão dos jogos em 5 

categorias de acordo com os 5 sentidos com o intuito de desmecanizar o pensamento e a ação 

e a montagem de uma peça de teatro fórum; além da vertente da Estética do Oprimido 

(BOAL, 2009) no tocante às propostas de criação artística referentes a Palavra, Som e 

Imagem; não só pela experimentação em si mas também para melhoria estética da peça de 

teatro-fórum construída; 

- Criação artística, em diversas modalidades incluindo os jogos e improvisações; 

- As pétalas-temas da Flor da Permacultura (LEGAN, 2004). 

Por exemplo, quando a temática foi Água; todos os exercícios, a criação artística e a 

discussão dessa criação foram sobre esse tema, com a introdução de conteúdos de EA e 

apontamento de práticas sustentáveis passíveis de serem aplicadas na comunidade. Ao final, 

houve uma pétala sobre a temática Água enquanto recurso contextualizado com aquela 

localidade. Isso se repetiu para as outras 5 pétalas/temas, tendo posteriormente confeccionado 

uma Flor da Permacultura local com todas as suas 6 pétalas/tema. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 – Tripé da concepção da Oficina de Teatro do Oprimido Ambiental. Fonte: Trabalho de 

campo, 2012.  

 

Flor Permacultura (temas) 

TO (fórum e estética) Criação artística  
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Além desse tripé que foi nossa base para concepção da Oficina, contextualizamos 

nossas ideias com a cultura local e as próprias práticas dos movimentos sociais, então abrimos 

o ritmo diário com uma Mística trazida pelos jovens do Coletivo da Juventude, seguido de um 

trabalho corporal de alongamento e aquecimento para preparação do corpo e incentivo a essa 

inteligência corpórea (GARDNER, 1995) e finalizamos o dia com espaços de abertura para 

mostras de sua cultura como um palco aberto para apresentação de cada movimento dentro do 

coletivo; bem como mostra de filmes, esquetes sobre o Teatro do Oprimido e teatro-fórum 

para eles irem se acostumando com a linguagem teatral (DESGRANGES, 2010) e também 

documentários sobre as temáticas ambientais para endossar a discussão e utilizar outras 

linguagens sinestésicas. Para Ryngaert (2009), no teatro jogar/assistir tem o mesmo valor de 

ler/escrever. 

Para vivenciar a criação artística experienciamos diversas formas: circo, através de 

malabares de fitas; dança, não só o trabalho de dança pessoal, mas de dança folclórica como o 

maculelê; artes visuais, como esculturas, pinturas, desenhos; música e literatura, através da 

poesia. O objetivo era vivenciar a criação artística em suas mais diferentes formas. Não 

necessariamente desenvolver técnicas, apenas experimentar a arte. 

O ritmo diário (Quadro 3.2 – Ritmo da oficina de Trabalho) que repetiu-se pelos 8 dias 

foi: início do trabalho com uma mística realizada pelos próprios jovens, um 

aquecimento/alongamento, os jogos das 5 categorias do TO com o intuito de montar uma peça 

de teatro-fórum a ser apresentada e debatida na rua com a sociedade – ação política; uma 

criação artística baseada na estética e uma discussão da pétala/tema do dia contextualizada 

com a realidade local. À noite assistimos documentários pertinentes ao que estávamos 

discutindo intercalando com apresentações culturais trazidas por eles de suas localidades. 

Preparei-me estudando os temas das pétalas da Flor da Permacultura principalmente 

sobre os agrotóxicos tema da pétala segurança alimentar, visto que por serem jovens de uma 

realidade rural, provavelmente esse tema iria ―pegar na discussão‖. Preparei-me também com 

um arsenal de jogos, dinâmicas e vivências. Para além dos que já estavam na programação. 

Porque eu não sabia o que iria encontrar lá e queria ter esse cardápio de aprendizagem a 

minha disposição conforme viriam as provocações pertinentes ao tema em discussão que eu 

queria suscitar (RYNGAERT, 2009). 
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Todo o processo desenvolvido na oficina foi encaminhado para uma produção de 

esquete teatral criada em conjunto com os oficinandos, que foi apresentada na comunidade ao 

final da oficina junto com a exposição do material artístico criado ao longo das oficinas.  

 

Quadro 3.2 – Ritmo da Oficina de Trabalho 

 

 

3.4.2. Etapa Experimental 

Na qual realizou-se a Oficina de trabalho que será descrita no capítulo seguinte, bem 

como a coleta dos dados. 

A coleta e análise dos dados se deu de forma contínua na pesquisa qualitativa, pois um 

processo interfere no outro não podendo ser feitos de formas separadas  Lakatos (2002). 

Para coleta de dados utilizamos os seguintes instrumentos segundo Bauer & Gaskel 

(2011): 
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- Entrevistas Semi- Estruturadas: com um único respondente ou entrevista em 

profundidade, ao final da oficina para diminuir o estranhamento entre entrevistador e 

entrevistado e dar tempo de ―estabelecer uma relação de confiança e segurança‖ (p. 74) entre 

ambos. A vantagem desse instrumento são os detalhes que são levantados sobre o processo, as 

percepções individuais que não são vistas no processo de grupo (Apêndice A – Questionário e 

Roteiro de Entrevista); 

Nas entrevistas, recorremos as ―amostras intencionais‖ de Thiollent (2005): ―trata-se de um 

pequeno numero de pessoas que são escolhidas intencionalmente em função da relevância que 

elas apresentam em relação a um determinado assunto.‖ (p. 67). Elencamos as lideranças dos 

movimentos e os que participaram mais de 80% da Oficina. 

- Grupo Focal ou entrevistas com um grupo de respondentes: com definições de 

tópicos-guia ―para dar conta dos fins e objetivos da pesquisa‖ (BAUER & GASKEL, 2011, p. 

66); tendo a devida atenção que nesse aspecto o pesquisador é um moderador, ―[...] um 

catalisador da interação social entre os participantes.‖ (p.75). A distinção entre a entrevista em 

profundidade e entrevista em grupo é a observação de processos que só ocorrem no grupo, 

pelo ―[...] desenvolvimento de uma identidade compartilhada... quando dizemos nós.‖ (p. 75). 

Por isso optamos pelos dois instrumentos, para termos dados sobre os processos individuais e 

grupais; para fortalecermos a compreensão e ação política.  

- Observação Participante: para complementar as entrevistas, já que ―na observação 

participante o pesquisador está aberto a uma maior amplitude e profundidade de informação 

[...]‖ (BAUER & GASKEL, 2011,p. 72), além de conseguir ― [...] conferir discrepâncias 

emergentes no decurso do trabalho de campo.‖(p. 72). 

- Questionários: tendo como Linha de Base a Flor da Permacultura que foi utilizada 

como pré-teste (Figura 1.1) para identificar o conhecimento dos jovens acerca de seu 

ambiente. Eles preencheram uma Flor antes do início da oficina e outra ao final (pós-teste). A 

comparação das duas indicou o aproveitamento ou não dos conceitos socioambientais 

trabalhados durante a intervenção com o Teatro do Oprimido na oficina.  

- Diários de bordo da pesquisadora: muito utilizado na etnografia, esse 

procedimento visada o registro de informações durante toda a pesquisa e principalmente no 

trabalho de campo, no qual foram inseridas tanto informações pontuais quanto mais 

descritivas nos intervalos para posterior reflexão e análise. Além das subjetividades da 
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pesquisadora ou referências à registros artísticos como músicas, poemas, cenas outras que por 

chamarem a atenção de alguma forma traduzissem o ―clima‖ em que a pesquisadora se 

encontrava ao longo desse trabalho; 

- Diários de Bordo dos Sujeitos Pesquisados: Foram entregues cadernos individuais 

como diários de campo para cada participante para que pudessem relatar suas experiências. 

Registrar impressões, sonhos, pensamentos, poemas, desenhos, observações durante o 

trabalho, percepções individuais ou registros de conversas com os colegas, enfim; registrar o 

que eles quisessem sobre o processo que estariam vivenciando durante aquela semana. O 

caderno foi entregue no primeiro encontro com o grupo e foi recolhido no último dia de 

oficina. Nesses diários encontrei desabafos principalmente quanto ao ritmo de trabalho 

puxado, ao cansaço físico, ao corpo dolorido; cartas aos familiares distantes com muitas 

saudades- muitos nunca tinham saído de casa e de repente estavam imersos em um processo 

de muitas vivências com estranhos durante tanto ―tempo‖. Impulsos de mudanças, ideias 

inovadoras, poesias, fragmentos de músicas, alguns desenhos, reclamações sobre os colegas, a 

bagunça do alojamento, o barulho, a falta de entendimento do caminho que estávamos 

fazendo e aonde iríamos chegar; mas principalmente muita gratidão ao final da vivência. 

Pelas descobertas internas, pelas mudanças percebidas em si e no grupo. Ter acesso a esses 

diários enriqueceu muito a minha compreensão do que havia se passado com aquelas pessoas 

e principalmente comigo. Pois creio que o pesquisador não descobre, ele se auto-descobre, ele 

olha o mundo pra enxergar a si próprio.  

- Documentário Ecopedagógico - todo o material coletado foi registrado em áudio e 

vídeo, para posterior análise e produção do documentário tanto como exemplo de como se 

utilizar o Teatro do Oprimido e a Flor da Permacultura numa Educação Ambiental 

ressignificada, quanto como um recurso a mais para os multiplicadores em seus trabalhos. 

3.4.3. Etapa analítica 

A análise não é um processo mecânico, ―[...] ela depende de intuições criativas‖ 

(BAUER & GASKEL, 2011, p. 86) ou o que Jacob (1998) entre outros autores denominam de 

ciência noturna, ou seja, àquela que se faz também e principalmente nos momentos de 

subjetividades, pertencentes a esfera da emoção, não da lógica. 
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Segundo Bauer & Gaskel (2011), ―o objetivo amplo da análise é procurar sentidos e 

compreensão [...] a procura é por temas com conteúdo comum e pelas funções desses temas.‖ 

(p. 85).  

Todas as informações obtidas durante a investigação teórica e empírica foram 

analisadas através da Triangulação de Dados, que segundo Hussein (2009) é a combinação de 

métodos e perspectivas para se estudar e melhor compreender um determinado fenômeno.  

A análise se deu por um processo de Categorização dos Dados e Analise Temática. 

Segundo Goetz; LeCompte (1988) a teorização é um modo genérico de pensar os dados e 

organizá-los. Trata-se de descobrir e organizar categorias abstratas e estabelecer relações 

entre elas. O que implica: mesclar, comparar, ajustar, criar vínculos e construir hierarquias; ou 

seja, estabelecer unidades de análises. De forma que possamos converter os dados brutos em 

subconjuntos manejáveis. E a partir daí refletir e tirar conclusões sobre o fenômeno 

observado. 

 Foi feita também uma análise quantitativa de distribuição de frequência entre as 

categorias elencadas. Principalmente em relação a comparação dos dados coletados nos 

questionários de pré e pós-teste. 

3.4.4. Etapa Informativa 

Em que fizemos a redação e divulgação científica desse trabalho através de artigos, a 

presente dissertação e apresentação do trabalho em congressos, como também a divulgação 

popular através do DVD  Ecopedagogicos do processo contendo: as músicas de autoria do 

grupo MCJ, a peça na íntegra, os ensaios e as fotos de toda a produção estética; cuja utilidade 

maior é o lembrete aos participantes do alcance e da potencialidade da experiência ocorrida 

quando explorada. 

Logo, o caminho da pesquisa (Figura 3.4 – Desenho do caminho da pesquisa) após 

escolha da área de estudo e do grupo de trabalho resumiu-se em: Montagem da Oficina de 

Teatro do Oprimido Ambiental contextualizada com o grupo/local integrando o conteúdo da 

Flor da Permacultura mais a forma do TO; a aplicação dessa oficina ao Coletivo da 

Juventude, a coleta e análise dos dados, a conclusão e produção do conhecimento: popular – 

através da cartilha informativa da metodologia criada que foi distribuída aos jovens ao final 

do projeto e do documentário, e científico.  
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Em resumo, a o desenho da metodologia apresenta-se na figura abaixo (Figura 3.4): 

   

Figura 3.4: Desenho do Caminho da Pesquisa. Fonte: Trabalho de Campo, 2012. 

 

“De manhã escureço 

De dia tardo 

De tarde anoiteço 

De noite ardo 

... 

Eu morro ontem 

Nasço amanhã 

Ando onde há espaço 

Meu tempo é quando.” 

 

      Vinicius de Moraes 
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O Teatro do Oprimido é uma metodologia reconhecida e utilizada mundialmente 

em mais de 70 países. Academicamente, diversas dissertações foram publicadas 

nos mais variados temas e áreas de estudo tendo essa metodologia de teatro 

popular como objeto. Podemos encontrá-los, por exemplo, na Educação (Barbosa, 

2011; PARANHOS, 2009; MENDES, 2000; MONTECINOS, 2005), Educação 

Ambiental (CAMPOS, 2012), Educação social (GORCHS, 2008; TEIXEIRA, 

2007), Psicologia (NUNES, 2004; PEDROSO, 2006), Artes Cênicas (COLOMÉ, 

2009); Artes (SANCTUM, 2011); Filosofia (GOKDAG, 2002); Direito 

(CARNEIRO, 2006); Ciências da Comunicação (CASTRO, 2006), Economia 

(LEAL, 2010), Ciências Ambientais (CAMPOS, 2013); além de alguns artigos que 

serão citados também ao longo do texto. 

A presente pesquisa tem como interface o Teatro do Oprimido como processo de 

intervenção somado ao construto conceitual de sustentabilidade proposto pela Flor da 

Permacultura na construção de uma metodologia de Educação Ambiental aliada à arte. 

Esta dissertação é pioneira com essa característica, pois se trata de um estudo de caso 

único realizado com um coletivo de jovens em formação política, o Movimento 

Coletivo da Juventude; o que confere originalidade ao trabalho, além de endossar o 

diálogo entre teoria e prática, razão e emoção, Pensamento Sensível e Pensamento 

Simbólico; na construção dos trabalhos de EA com juventude rural.  

 Como o objetivo desse trabalho é inserir as vivências artísticas no processo de  

construção de uma metodologia incluindo o sensível para ressignificar EA que 

almejamos, nos atemos às descrições das vivências temáticas dando mais atenção a 

essas que dizem respeito ao Pensamento Sensível do que ao Simbólico. Não no intuito 

de cair no subjetivismo, o que seria um racionalismo às avessas; apenas porque a teoria 

é facilmente encontrada, visto sua disponibilidade em meios eletrônicos e impressos; e 

no caso desse trabalho, as pétalas temas da Flor da Permacultura já estão descritas em 

Legan (2004). Portanto, não discutimos a teoria socioambiental nesse trabalho nem 

reproduzimos aqui todas as discussões surgidas em cada pétala da Flor da Permacultura, 

exceto no que se refere ao conceito de Sustentabilidade, visto que esse foi o norte 

temático do trabalho.   

Os resultados que estão detalhados nesse capítulo contemplam 1 oficina em 

caráter de imersão, 1 peça de teatro-fórum sobre temática agrotóxicos a qual foi 

apresentada 16 vezes, no estado de Sergipe e 1 vez no Congresso Nacional de 

Camponeses em Brasília 2012, que não ocorria desde 1964 e reuniu cerca de 5 mil 

pessoas. As impressões coletivas foram registrados para análise através de pinturas, 
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poemas, esculturas, e a produção de 1 documentário do processo. Ao todo foram 

sensibilizadas 1183 pessoas através da oficina, apresentações da peça de teatro-fórum e 

envolvimento da plateia. 

4.1 Oficina de Teatro Ambiental 

                                                            

Figura 4.5 – Vivências durante a oficina. Fonte: Trabalho de campo, 2012. Fotos: Priscilla 

Campos. 

As atividades foram realizadas em caráter contínuo, com 1 oficina (Figura 4.5) 

com 80h de duração, em imersão, diretamente para 32 jovens de diversas localidades do 

estado (Figura 3.2) pertencentes ao Movimento Coletivo da Juventude e indiretamente 

para várias comunidades do estado através das exposições dos produtos e apresentações 

artísticas. 

A logística das oficinas foi organizada da seguinte forma como perspectiva da 

pesquisa-ação: ficamos em imersão no Centro de Formação Territorial Ana Patricia em 

Porto da Folha/SE (Figura 4.6 - Local da Oficina com detalhes do alojamento). Devido 

às limitações referentes às verbas, alimentação e transporte desses jovens, adaptamos a 

oficina para 8 dias de duração para conseguir reunir todos os jovens, trabalhando 10 

horas por dia (ver Programação, Figura 3.3). Dividimos o alojamento por gênero e 

fizemos as refeições no local tendo uma cozinheira disponível para o preparo das 

refeições que eram bem simples e com alimentos locais. Dividimos o grande grupo em 

6 pequenas equipes que se revezavam na limpeza do espaço e alojamentos, e auxílio no 

preparo das refeições. Os acordos de convivência foram feitos no início do trabalho para 

evitar quaisquer percalços e com muita organização e disciplina conseguimos cumprir 

nossas metas com a colaboração do coletivo. 
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Durante a realização da oficina de teatro, algumas percepções estavam claras na 

maneira de conduzir o trabalho, por exemplo: primeiro a vivência, depois a teorização 

sobre a vivência (BOAL, 2006; STEINER, 1995), outras nem tanto. De muitas formas 

fui ―costurando‖ as dinâmicas que aparentemente não tinham sentido, mas que ao final 

do processo percebemos que existia um fio condutor na nossa trama chamado regência 

múltipla, ou o aflorar do Pensamento Sensível desse coletivo. A escuta sensível de que 

nos fala Barbier (2008), Ryngaert(1985), Desgranges (2010).  A nossa ‗presença‘ e 

disposição para o trabalho.  

Comentário 1: De muitas formas eles me perturbavam. Como 

eu também os perturbava a ponto de eles fazerem “cadeiras 

quentes”3 comigo ao final da oficina. O que me incomodou 

não foi apenas o comportamento típico dessa idade, de 

autoafirmação, que não é fácil e quando a quantidade de 

jovens é grande dificulta o trabalho; mas principalmente por 

uns determinismos políticos que estavam arraigados sem se 

saber muito porquê. Como uma alienação ao contrário. 

Queria quebrar isso. Queria que eles percebessem as 

opressões por si mesmos. Não porque existe uma regra que 

separa burguesia e povo como dois lados de uma força 

dualista e opositora: bem/mal, fraco/forte; opressor 

/oprimido. Existe bem no mal e oprimido que oprime. Como 

fazê-los perceber que estavam criticando algo que ainda 

assim estava reproduzindo, embora pelo outro extremo? Segui 

a teoria do Boal, a estética do oprimido, os oprimidos só 

podem libertar-se da opressão cultural criando. Então meu 

objetivo ali era despertá-los para criação. Que tudo o que 

pudesse ser feito pelas próprias mãos deles que assim o fosse. 

E foi. P.T.Campos 2013.  

Trabalhamos o Pensamento Simbólico (discussões) aliado ao Pensamento 

Sensível (vivências artísticas) para chegarmos a uma ação coletiva, no caso dessa 

proposta a uma cena de teatro-fórum numa temática socioambiental, os agrotóxicos, que 

foi discutida em praças públicas. 

Comentário 2: Mas algo curioso ocorreu quando cheguei ao 

campo. Chegando lá construímos coletivamente uma outra 

proposta. Diferente da que eu havia projetado. Pois os jogos 

elencados previamente, deram lugar a um “branco” 

proposital. Um “lugar” ou um ponto de partida em que creio 

eu antecede a “escuta sensível” do Barbier. Mantivemos o 

esqueleto para nos ater a metodologia principalmente a 

boalina, mas nos permitimos experimentar o que viesse em 

termos de escolha dos exercícios.  Preparei-me com um 

                                                           
3
 É um tipo de grupo focal desenvolvido pelo psicanalista Roberto Freire em que uma pessoa fica no centro da roda e 

todas as outras podem perguntar o que quiser sobre a vida da pessoa e essa tem que responder de maneira mais 

verdadeira possível. 
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cardápio de aprendizagens, ou seja, um arsenal de jogos e 

dinâmicas que eu pude escolher quais usar em quais 

momentos para trabalhar “o que surgisse”. P.T.Campos 

2013. 

 

 

 

Figura 4.6: Local da Oficina no Centro Ana Patrícia com detalhes do alojamento. Fonte: 

Trabalho de Campo, 2012. Fotos: Priscilla Campos. 

 

A programação desse trabalho durante a oficina se deu como um ―sistema 

aberto‖, seguindo as orientações de Spolin (1982) ―as necessidades do teatro são o 

verdadeiro mestre‖ (p.8). Não fui rígida com o ―meu programa‖. Tentei não me fechar 

no planejamento. Queria segui-lo, mas com flexibilidade. Não trabalhar apenas por um 

resultado, embora estivesse atenta à meta: montar uma peça de teatro-fórum para 

apresentar ao final da oficina.  E assim fomos preenchendo nossa oficina coletivamente 

com os exercícios do TO (BOAL, 2006); e outras tantas vivências do Cardápio de 

Aprendizagem condizentes com o momento que se apresentava.  Numa regência 

múltipla em que um exercício proposto ressoava no grupo de determinada forma e essa 

ressonância coletiva era o que determinava o próximo exercício ou vivência. Assim 
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chegamos no seguinte quadro (Quadro 4.3 – Vivências durante a oficina). Os números 

estre parênteses indicam as páginas onde podem ser encontrados os exercícios utilizados 

(BOAL, 2006).  

Quadro 4.3– Vivências durante a Oficina. Fonte: Trabalho de campo, 2012. 

 

 

No dia anterior ao quadro acima tivemos a apresentação do grupo, os acordos de 

convivência, a aplicação do pré-teste e explicação da proposta; e no dia posterior ao 

quadro anteriormente apresentado tivemos a aplicação do pós-teste e a avaliação 

individual e em grupo do processo. 

O trabalho ocorreu com 32 jovens de 9 a 39 anos com metade dos jovens sendo 

do gênero feminino.  Apesar de termos idades tão variadas metade dos jovens pertencia 

a faixa etária de 17-20 anos, o que não comprometeu o trabalho o fato de termos 

crianças no grupo. Já em relação à quantidade de jovens, o número ideal que era 20 

extrapolou muito, indo para 32, para que pudéssemos incluir todos os interessados e  

caso houvesse desistência não invalidasse a amostra da pesquisa. Não houve 
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desistências e trabalhamos toda a semana com os 32 jovens o que tornou o trabalho 

muito exaustivo. 

A pétala da Flor da Permacultura que foi trabalhada como tema a cada dia, 

descreve as atividades realizadas na oficina, com seus respectivos exercícios, atrelada a  

discussão dos problemas socioambientais suscitados. Assim percorremos o caminho que 

provocou as transformações apontadas nesse trabalho: da proposta inicial individual 

para uma proposta coletiva de regência múltipla; dos conceitos socioambientais trazidos 

e sua ressignificação; e da visão de Sustentabilidade que permeou e cristalizou-se no 

grupo transformando-se também esteticamente. 

Após essa discussão, foi possível apontar os pontos positivos e negativos da 

metodologia do Teatro do Oprimido e da Flor da Permacultura na Educação Ambiental 

com fim almejada. 

DIA 1- NÚCLEO DA FLOR OU CULTURA DA SUSTENTABILIDADE 

 

Figura 4.7: Poema. Fonte: Trabalho de Campo, 2012, foto: Priscilla Campos do poema da 

oficinanda Edjane, 39 anos. 
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O Núcleo da Flor ou órgão reprodutivo é o cerne dessa planta cuja sobrevivência 

de sua espécie está atrelada ao bom funcionamento da função vital que lhe cabe: gerar 

descendentes saudáveis biologicamente falando. Na Flor da Permacultura (Figura 1.1) 

temos esse Núcleo como a representação da própria Sustentabilidade que em muitas 

instâncias está atrelada a sobrevivência da biodiversidade e a manutenção da vida da 

forma que conhecemos hoje conforme veremos ao longo desse trabalho. 

A apresentação dessa experiência foi dividida apenas para fins didáticos em 

Vivências Artísticas que trabalham o Pensamento Sensível e as subjetividades; e 

Discussão Socioambiental que trabalha o Pensamento simbólico e as racionalidades. 

Acreditamos que há racionalidade nas vivências e subjetividades nas discussões  

racionais. E costuramos ambas as coisas ao longo da semana intercalando vivências 

com teoria e criação artística.  

Vivências artísticas – Pensamento Sensível (subjetividades) 

Na programação da oficina abrimos espaço para vivenciarmos uma Mística
4
 

proposta por eles com o intuito de agregar o grupo e dar força para enfrentar um dia de 

trabalho que contava além da participação da oficina com a divisão de pequenos grupos 

para organização com o espaço, limpeza e alimentação.  

Comentário 3. Nas palavras de Josefa5, “mística é aquilo que 

nos fortalece, que nos dá ânimo pra continuar a caminhada”. 

A Mística trazida por eles diariamente nesse trabalho incluía 

canções do folclore que tinham o sertanejo como personagem, 

ritmos tradicionais como o forró, o baião, a toada, em que 

eles cantavam e dançavam com alegria para celebrar o início 

de um novo dia de trabalho. Foi perceptível a importância 

desse momento para agregar os jovens que estavam dispersos 

e reunir todo o grupo para iniciar a oficina. P.T.Campos 

2013. 

 

Distribuímos os questionários do pré-teste – A Flor da Permacultura em branco 

para preenchimento e fizemos uma introdução da proposta e um convite corpo-a-corpo 

para construímos coletivamente ao longo da semana a nossa visão sobre os temas 

debatidos na oficina e a importância da criação artística e da presença de cada um nesse 

                                                           
4
 É uma atividade inicial realizada pelos ativistas dos movimentos sociais, principalmente o MST para no 

entendimento deles, fortalecer a luta. É algo muito peculiar e por isso ficou a cargo deles realizarem sua mística como 

abertura da oficina, no intuito de proporcionar um momento em que eles vivenciassem a sua cultura e também 

trouxessem algo de si para compor a proposta coletiva. Para maiores detalhes sobre a Mística, ver Góis & Carvalho 

(2010).  
5
 Os nomes dos sujeitos pesquisados que são menores de idade aqui citados são fictícios. 
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processo. Independente de ter ou não experiência em trabalhos artísticos. Muitos nunca 

tinham feito pinturas anteriormente, muito menos trabalhado com teatro, mas como o 

Teatro do Oprimido foi criado para o trabalho com não-atores, expliquei-lhes que 

podiam ficar à vontade com a proposta. 

Iniciamos o trabalho corporal com um jogo de concentração ou Jogo da Bola. As 

pessoas ficam dispostas em um círculo no espaço e dispõe de uma bola pequena. O 

jogador que inicia olha para outro jogador, o chama por um número sequencial (1, 2, 3) 

e joga a bola para ele. Esse responde com o número chamado, pega a bola, olha para 

outro jogador e assim sucessivamente. Quando um dos comandos não for obedecido, o 

jogo pára e recomeça. Além da concentração esse jogo trabalha o olhar, em termos de 

foco, um conceito muito importante para o teatro que traz a ideia de direcionamento de 

alguma informação cênica. A ideia é trabalhar elemento do teatro sem necessariamente 

trazer a linguagem técnica para não intimidar o grupo. Para Spolin (1982) não deve ser 

utilizado termos técnicos, pois ―o rótulo é estático e impede o processo‖ (p. 31); paralisa 

pela não-organicidade. 

Após esse 1° contato com o lúdico, fizemos um alongamento e um aquecimento 

com as Caminhadas (BOAL, 2006, p. 102) para deixar o corpo disponível para o 

trabalho ao som de música com ritmos regionais do folclore brasileiro como o baião, 

forró e a toada. Iniciamos o jogo da 1ª categoria Hipnotismo Colombiano (p. 91) no 

qual foi trabalhada a sensação de poder, de ter que comandar e também que obedecer. 

Depois fizemos um jogo da 2ª categoria: Unificar o Ritmo (p. 119) em que trabalhamos 

os sons individuais e as composições sonoras coletivas.  

Da 3ª categoria elencamos a Floresta de Sons (p. 155), um exercício feito de 

olhos vendados para que percebêssemos o que está em nossa volta com outros sentidos 

que não a visão.   

Da 4ª categoria fizemos o Completar a Imagem (BOAL, 2006, p. 186), no qual 

pudemos observar as várias informações que são passadas e transformadas numa 

imagem modificando apenas alguns gestos em torno da mesma. 

Nas Técnicas de Ensaio animamos as imagens iniciadas no jogo anterior e 

fizemos experimentações livres de improvisação chegando a pequenas cenas teatrais 

para que os que nunca haviam vivenciado a atuação cênica pudessem senti-la. 
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Para a construção da Peça de teatro-fórum iniciamos com a explicação dos 

elementos do TO, opressor/oprimido, qual é essa relação e fizemos a demonstração do 

conceito com um exercício simples, o ―Aperto de Mãos‖. Nesse, o Oprimido tenta 

apertar a mão do Opressor que de maneira alguma o permite por mais que o Oprimido 

se esforce. Então esclarecemos que o que existe é uma relação de poder em que o 

Opressor é aquele que detém o poder sobre algo que o Oprimido deseja. E colhemos 

exemplos na vida prática de situações em que todos são ora Oprimido ora Opressores. 

Como bem disse Marlene ―muitas vezes eu sou opressora também‖. Desmistificando a 

relação entre Mau/Bom que reside nessa associação com o Opressor/Oprimido.  

Como a temática tratava de Sustentabilidade e queríamos representar o conceito 

de rede, e interdependência entre os elementos na Terra; vivenciamos a Dinâmica da 

Teia como a Arte 1. Em roda, o 1º jogador segura a ponta de um rolo de barbante, diz 

em voz alta seu nome e uma característica sua, para atestarmos as diferenças 

interpessoais e mais tarde explorar o conceito de biodiversidade; olha nos olhos para um 

2º jogador e lança o rolo de barbante repetindo o ciclo. Ao final temos um formato de 

teia entre o círculo de pessoas, além de experienciar visualmente a importância de que 

cada filamento dessa teia, representado pelo barbante, tem que estar firme para que a 

mesma se sustente. Isso requer disciplina, paciência e união; ou seja, estar no jogo 

mesmo quando não for sua vez de se pronunciar. O que Ryngaert (2009) denomina de 

vigor ou presença; estar no aqui/agora.  

Experimentamos soltar alguns fios e apenas 1 ou 2 já era o suficiente para cair 

toda a teia. E nos propusemos a discutir e encontrar maneiras de firmar e fortalecer 

esses filamentos ao longo da semana.  

Discussão Socioambiental – Pensamento Simbólico (racionalidade) 

Nesse primeiro momento eles tinham a seguinte ideia de Sustentabilidade: 

apoiar, sustentar, manter, transformar, estratégia, mídia, controle; e a ideia de a natureza 

como algo bucólico, perfeito, inalcançável como retratada ainda no período romântico 

da literatura. A visão sobre o ser humano era algo separado da natureza, à parte. O 

homem desconectado desse estado de perfeição e, portanto destruidor de si e do seu 

ambiente. 
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  Fizemos uma chuva de ideias sobre essa temática e fomos discutindo a medida 

que eles iam trazendo seus pontos de vista e noções sobre o assunto. 

A discussão aconteceu em torno dos seguintes pontos: 

- Relação Homem- Natureza 
6
 

Percebendo o homem como ser dependente da natureza e que a usa de forma 

inadequada (desmatamento, destruição, poluição). Esse uso parte da visão 

mercadológica da sociedade moderna que vê a natureza enquanto recurso. Até a década 

de 60 quando Paul Earlich (1968) publicou The Population Bomb resgatou um 

pensamento Malthusiano e reconheceu-se que os recursos da terra eram finitos e era 

contraditório ao crescimento exponencial da espécie humana, o suficiente para acreditar 

que estávamos diante de uma crise socioambiental mundial, apresentada definitivamente 

em números pelo Clube de Roma (MEADOWS et al 1972).  Mais recentemente, autores 

como MORAN (2011) concluem que o fio que caiu na teia foi o uso inadequado da 

natureza pelo ser humano através da apropriação dos recursos e principalmente pela 

disputa pelos recursos energéticos desde o pós-revolução industrial como os 

combustíveis fósseis por exemplo. 

Temos uma falha nessa relação, como nos mostra Costa (2011), um 

descompensamento causado pela apropriação e manipulação da mesma a serviço de um 

sistema econômico; que trata não apenas a natureza como também o ser humano 

enquanto recurso. 

Comentário 4 - Essa falha tem traduzido graves 

consequências inclusive de ameaça à sobrevivência da nossa 

espécie, daí o caráter urgente da resolução dessa crise que 

atinge a todos em todos os lugares. Global e local. A natureza 

se auto-equilibra, e o equilíbrio dela pode ser o desequilibrio 

ambiental para o homem. Num estado de calamidade tal, ela 

chegará num equilíbrio. Mas o que é equilíbrio para natureza 

pode gerar condições de não sobrevivência para espécie 

humana. É um jogo de forças, e nessa relação onde está a 

opressão? Opressão homem-natureza ou natureza-homem? 

P.T.Campos, 2013. 

 

                                                           
6
 Como esse não é o foco do nosso trabalho, para aprofundar essa discussão ver Costa (2011). 
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Para Capra (2003) todos os membros de um ecossistema são interligados em 

uma vasta e intricada rede de relacionamentos: a teia da vida. Os processos da natureza 

são globais. A preocupação de sustentar essa teia não vem da bondade do ser humano, 

vem do medo de morrer, de extinguir sua própria espécie.  

- Desenvolvimento Sustentável: 

Mas ainda assim a manutenção do sistema fala mais alto. ―O capitalismo de 

consumo preenche todos os espaços, penetrando e colonizando tanto a Natureza quanto 

o Inconsciente (DESGRANGES, 2010, p. 143)‖. Além da maquiagem verde para 

vender a ideia de desenvolvimento sustentável. 

“A gente vê falar de sustentabilidade pelos 

que mais desmata” (Mário), falando sobre a 

propaganda, o marketing verde; 

Para eles, o conceito de sustentabilidade é: 

“Capacidade de manter ativa a exploração da 

natureza” (Filomena), do ponto de vista 

negativo, da sustentabilidade vigente, do 

desenvolvimento sustentável. 

“Foi um jeito que descobriram de continuar 

esbagaçando com tudo” (Filomena). 

 

Busca-se um conceito utópico que denomina-se ―sustentabilidade‖ e 

experimenta-se o desenvolvimento sustentável o qual mantém ativa a exploração da 

natureza. Este conceito está atrelado ao crescimento econômico, o que muitos autores 

denominam economia verde ou economia ambiental onde se misturam. Portanto, esse-  

o  desenvolvimento sustentável- que é veiculado na mídia, fortalece a alienação cultural 

também quanto às questões ambientais.  

 Comentário 5- Foi uma discussão bem acirrada, entre a 

negatividade do “não tem mais jeito” e a necessidade da luta, 

do desenvolver as habilidades pessoais e coletivas para 

sustentar o que acreditamos. Esse pessimismo vem da 

fatalidade da história que nos é contada com desfecho 

próprio, quando não somos nós os construtores dessa história. 

Quando não participamos ativamente. Quando somos 
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espectadores e não espect-atores, ativos da cena social. 

P.T.Campos, 2013. 

A proposta do Desgranges (2010) quanto ao desafio da arte contemporânea na 

sociedade atual, é que os indivíduos formulem seus ―contralances‖ ao serem 

espectadores de uma história. Que ao elaborarem uma leitura própria dessa história 

também estarão fazendo uma leitura própria do  mundo e  portanto se encaixam nele. 

 Então discutimos os aspectos positivos da Sustentabilidade: 

―Sustentabilidade é um ponto de equilíbrio entre a natureza e o homem‖ 

(Romildo).  

Em que para encontrar esse ponto de equilíbrio era necessário mudar a cultura, 

resgatar os saberes populares para sustentar essa relação de quem já vive em respeito 

com a natureza. Sair do Desenvolvimento Sustentável e entrar no conceito de 

Sociedades Sustentáveis (DIEGUES, 2001). 

DIA 2 – PÉTALA ÁGUA 

 

Figura 4.8: Desenho. Fonte: Trabalho de Campo, 2012, foto: Priscilla Campos do desenho do 

oficinando Mário, 27 anos. 
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Vivências artísticas – Pensamento Sensível (subjetividades) 

Após a Mística trazida por eles iniciamos os trabalhos com o Jogo das Palmas, 

no qual em círculo o 1° Jogador olha para o 2° Jogador do círculo e lança uma palma 

em sua direção. O mesmo a recebe com uAma palma e a retribuição do olhar e repete o 

movimento. Esse jogo trabalha entre outras coisas a concentração do grupo; a firmeza 

do olhar, principalmente em termos de foco. 

Após o alongamento e aquecimento passamos para os jogos das categorias. Da 

1ª Categoria fizemos o Contrário de Jackson (BOAL, 2006, p. 117); da 2ª Categoria 

fizemos o Chuva Italiana (p. 145), da 3ª o Mosquito Africano e da 4ª a Viagem 

Imaginária (p.157). Fizemos a Técnica de Ensaio ainda em cima de improvisação em 

duplas com As Duas Revelações de Santa Teresa (p.225)  só que agora com 

apresentações para o grande grupo. Assim trabalhamos a exposição em pequena escala 

para quando fossemos para a rua eles já terem experimentado isso. 

Para a Arte 2 fizemos improvisações individuais sobre o tema Água; criamos a 

seguinte vivência: os oficinandos estavam distribuídos pelo espaço em pequenos 

círculos desenhados no chão. Cada círculo pertencia a eles e a orientação era para que o 

trabalho fosse individual.  O comando era improvisação livre sobre o tema. Que eles 

fizessem o que lhes viesse a cabeça quando ouviam essa palavra ―Água‖, mas em 

silêncio e apenas com o corpo. Após alguns minutos, eles escolheram 3 movimentos dos 

vários criados para ―limpar‖ a ação deixando-a mais clara. Trabalhando o conceito de 

Partitura de ação em Teatro. Então sentávamos enquanto plateia e um a um eles nos 

apresentaram sua partitura temática e nós discutimos sobre o que assistimos. As 

palavras eram: vida, saúde, frescor, necessidade. Os gestos foram o de pescar, cozinhar, 

tomar banho, escovar os dentes ... nas palavras de Josefa ―- fiz as coisas mais 

importantes: plantei, comi e bebi‖. 

Após esse momento todos voltavam ao seu círculo inicial e iam fazer a mesma 

improvisação. Só que agora o comando era: ―Sem Água‖. Alguns tentaram fazer a 

mesma coisa, mas de repente foram parando e... ―como é que eu vou beber água sem 

água?‖. E continuamos o comando: ―improvisem e em silêncio‖. Uns não conseguiram 

fazer, outros fizeram gestos diferentes, mas que representavam a morte. Alguns 

choraram. As palavras na discussão foram fim, tristeza, angústia, morte, impotência. 
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Discussão socioambiental - Pensamento Simbólico (racionalidades) 

A água é um elemento importante do ecossistema. Um veículo para vida. Sem 

ela a mesma se extingue. É sabido que não temos esse recurso em abundância visto que 

a maior parte disponível encontra-se nos mares numa salinidade muito superior ao que 

se pode ser consumida principalmente pelo homem. 

Foi discutida a importância desse recurso bem como explorado os conceitos de 

potabilidade e balneabilidade. Além da equidade no acesso, na preservação e a 

manutenção dos oceanos e das florestas vivas. O que os levou a compreender a 

importância do processo da fotossíntese na produção de mais energia e oxigênio para 

manutenção dos animais e todos os seres, assim como também os processos de trocas 

gasosas entre oceano e a atmosfera o qual mantém o clima em condições vitais da 

biosfera. Fizemos a conexão entre a circulação oceânica, a distribuição do calor 

continental e a regulação das massas de ar vinda dos polos aos trópicos, tornando a vida 

possível da forma que a conhecemos.  

Importante destacar também a importância da conservação das bacias 

hidrográficas saudáveis, bem como dos estuários que servem de berçário para inúmeras 

espécies se reproduzirem e iniciarem seu desenvolvimento até a vida adulta. 

E como foi destacado por eles o acesso a todos a esses conhecimentos para 

―gente entender o que está em jogo‖ (Pietra) ao se tratar de meio ambiente. Nada mais 

nada menos que a sobrevivência da vida como ela está posta na natureza como um todo. 

Após a discussão em torno desse tema que creio o mais óbvio para se entender a 

urgência da resolução da crise socioambiental em que estamos; fizemos uma roda de 

massagem e fechamos o dia com um abraço coletivo e algumas palavras ditas por eles 

que representaram o dia de trabalho e me chamaram atenção pelas polaridades: 

construção, loucura, criatividade, divertidíssimo. 

 

 

 

 



Capítulo 4 –  Processos  (Resultados) 

 59 
 

DIA 3 – PÉTALA SEGURANÇA ALIMENTAR 

 

Figura 4.9. Aquarela. Fonte: Trabalho de Campo, 2012, foto: Priscilla Campos da aquarela da 

oficinanda Maria, 19 anos. 

 

Vivências artísticas – Pensamento Sensível (subjetividades)  

Após a Mística do dia trazida por eles iniciamos os trabalhos com o Jogo da 

Bola já explicitado anteriormente. Após o alongamento e aquecimento passamos para os 

jogos das categorias. Da 1ª Categoria fizemos o Circulo de nós (BOAL, 2006, p. 96), 

que trabalha a união do grupo; da 2ª Categoria fizemos o 1,2,3, Bradford (p. 141), da 3ª 

o Som e Movimento (p. 146) no qual representaram muitos sons do campo como 

animais por exemplo; e da 4ª o Balão (p.99). Usamos uma técnica de circo na Arte 3 

para confecção e manuseio de malabares de fita com reaproveitamento de tecidos para 

ser utilizado no cortejo que antecedeu a apresentação na rua. Utilizamos o tempo da 

Técnica de Ensaio para que contassem histórias de opressão que gostariam de levar pra 

rua pela relevância do tema para discussão. 

Surgiram conflitos pessoais que serviram para ilustrar o opressor e o oprimido, 

mas ainda não havíamos chegado a história escolhida por consenso no grupo que 

mereceria tornar-se uma peça de teatro-fórum.  

Discussão socioambiental -  Pensamento Simbólico (racionalidades) 
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Foi discutido temas relativos ao agronegócio, o surgimento dos agrotóxicos e 

aos riscos dos mesmos à saúde humana e animal e ao meio ambiente, bem como 

apontamos a agroecologia como solução a essa problemática citando experiências de 

sucesso ocorridas no Brasil e no mundo. 

À noite assistimos o documentário de Silvio Tendler ―O veneno está na mesa‖ 

que trata sobre a questão dos agrotóxicos. O grupo achou que essa era uma questão 

relevante que merecia tornar-se uma peça e me pediram para tentar montar uma história 

―fictícia‖ que ilustrasse os principais pontos dessa discussão. Disse-lhes que nunca 

havia feito isso e que o método de Boal é muito claro quanto às histórias de opressão 

serem reais. Mas decidimos tentar no dia seguinte. Já que a minha proposta era trabalhar 

com o que surgisse deles então deixei ver até onde isso ia dar. 

Para descansar a mente e o corpo de um dia exaustivo de trabalho, fizemos uma 

sessão de pintura com aquarela e desenho livre sobre os temas que vínhamos discutido 

até então (STEINER, 1995).  

DIA 4 – PÉTALA ESPÉCIES E ECOSSISTEMAS 

   

Figura 4.10: Escultura. Fonte: Trabalho de Campo, 2012, foto: Priscilla Campos da escultura 

coletiva ―o ser humano no lixo‖. 
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Vivências artísticas – Pensamento Sensível (subjetividades) 

Neste dia retomamos o desafio lançado por eles na noite anterior: (i) criarmos 

coletivamente uma história fictícia de opressão temática, sobre os agrotóxicos. 

Tínhamos até o fim do dia para encontrarmos os elementos do TO nessa história: 

Opressor- Oprimido – Crise Chinesa ou o conflito entre eles (BOAL, 2006). Senão 

voltaríamos para as histórias de opressão reais e seguiríamos o método boalino. Após a 

Mística do dia trazida por eles iniciamos os trabalhos com o Jogo das Palmas já 

explicitado anteriormente. Fizemos o alongamento, aquecimento e passamos para os 

jogos das categorias. Da 1ª Categoria fizemos o Sentar nas Pernas (BOAL, 2006, p. 

111), que trabalha a união do grupo em termos de superação e um desafio; da 2ª 

Categoria fizemos o Jana Cabana, da 3ª o Imagem da Palavra (p. 117); e da 4ª a 

Dança Pessoal do Opressor e do Oprimido. Na Arte 4 fizemos uma escultura sugerida 

na Estética do Oprimido (BOAL, 2009, p. 201), denominada O ser humano no lixo, na 

qual com objetos recicláveis montamos coletivamente e por consenso cada peça de um 

ser humano. Um grande desafio para o grupo no sentido de trabalhar o consenso 

diferente da democracia da forma como estamos acostumados, mediante o voto. 

Na Técnica de Ensaio fizemos o Pare e Pense (p. 297) e o Monólogo Interior 

das imagens para tentar definir o nosso opressor.  

Houve dificuldade em identificar esse opressor, porque quando pensamos na 

complexidade da questão do agronegócio, o opressor se diluía nessa grande teia: seria 

ele representado pelo Banco que financia essa política indiscriminada de disseminação 

dos venenos? Ou pelo Mercado que produz e comercializa esses produtos? Ou pelo 

próprio agricultor que o consome mesmo quando o faz ignorantemente? Ou pelo 

consumidor final que compra o produto no supermercado sem a devida noção do que 

isso significa? Ou pela mídia que disfarça o real perigo dessa questão? Ou...sendo todos 

esses juntos? Como personificá-lo? 

Criou-se uma tensão no grupo. Já havíamos passado da metade da oficina sem 

termos decidido qual seria a história de opressão que iríamos utilizar para montar a peça 

de teatro-fórum. Será que conseguiríamos até o fim da semana cumprir o nosso desafio 

inicial que era debater a peça na rua com a sociedade?  
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Paramos o trabalho para refletir sobre o caminho que estávamos percorrendo. E 

porque estava tão difícil ―localizar‖ o opressor nessa história fictícia. Então entendemos 

porque devemos partir de uma história real de opressão. Porque a relação de poder 

intrínseca às opressões tem muitas esferas de micro a macro na escala do poder. E 

precisamos de foco para saber o que queremos de fato abordar ilustrando determinada 

questão. Qual a opressão dentre tantas opressões que queremos discutir? 

Boal (2006) traz a importância de se trabalhar com histórias reais pelos detalhes 

que se tem do conflito de fato existente além de ser um retrato da sociedade que 

queremos transformar.  

Após um dia de trabalho tentando várias experimentações sem sucesso voltamos 

ao método boalino para a escolha da história de opressão. Seriam três critérios: ser real, 

ser sobre a questão que envolve o conflito campo e cidade, ser relevante socialmente. 

Assim contemplaríamos o desejo do grupo de trazer algo nessa temática e não 

fugiríamos do método. 

Dividimos os oficinandos em três grupos para que contassem suas histórias e 

retornassem  com uma improvisação para ser encenada e discutida no coletivo. 

A história escolhida por unanimidade foi a de Josefa, cuja mãe agricultora ao 

receber um pacote tecnológico agrícola de uma empresa que o representava aplicou o 

agrotóxico, vulgo ―remedinho‖ sem orientação e teve um problema sério de saúde em 

decorrência do mau uso do produto. 

Foi um grande alívio para todos quando conseguimos identificar nosso opressor, 

nesse caso o técnico agrícola que deu o veneno à agricultora. Segundo José, ―agora eu 

posso dormir sossegado, tava preocupado que a gente não tava conseguindo ver esse 

opressor duma figa!‖ Traduzindo a preocupação se íamos ou não vencer o desafio que 

havíamos nos proposto e mais, se conseguiríamos alcançar nosso objetivo da semana 

que era o de montar a peça. 

À noite assistimos a vídeos, documentárias e pequenas peças de teatro-fórum e 

entrevistas com o Augusto Boal e seus multiplicadores para que eles tivessem noção do 

alcance dessa metodologia no Brasil e no mundo e de como funcionava na prática uma 

apresentação de teatro-fórum. 
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Discussão socioambiental - Pensamento Simbólico (racionalidades) 

Discutimos os conceitos de ecossistemas, biodiversidade, sociodiversidade, 

fluxo e rede (CAPRA, 2003), destacando a importância da manutenção da vida de todas 

as espécies para o funcionamento adequado da biosfera. 

DIA 5 – PÉTALA ECONOMIA LOCAL 

   

Figura 4.11. A oprimida. Fonte: Trabalho de Campo, 2012, foto: Priscilla Campos do desenho 

da Oprimida de Dexter, 19 anos; e da  atriz Maria na apresentação da peça. 

 

Vivências artísticas – Pensamento Sensível (subjetividades) 

Após a Mística do dia trazida por eles iniciamos os trabalhos com o Jogo da 

Bola já explicitado anteriormente. Fizemos o alongamento, aquecimento agora puxado 

por eles com a devida orientação e passamos para os jogos das categorias. Da 1ª 

Categoria fizemos o Ninguém com Ninguém (BOAL, 2006, p. 110), para descontrair 

um pouco depois das dificuldades do dia anterior; da 2ª Categoria fizemos a Máquina 

de Ritmos (p. 129), da 3ª a Rotina dos Movimentos; e da 4ª o Homenagem a 

Magritte (p. 216). Na Arte 5 dançamos Maculelê para enfatizar a luta, o jogo de forças 

entre o opressor e o oprimido. 

Na Técnica de Ensaio dividimos o grande grupo em dois em que um seria 

responsável pela caracterização do personagem do Opressor e o outro grupo do 
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Oprimido. Fizemos a ficha de cada personagem como é de praxe no teatro: quem é 

quem; como se veste; o que come; qual a idade; o que mais gosta; o que menos gosta, 

tem alguma mania, qual? Cada grupo desenhou seu personagem e apresentou-o ao 

grande grupo que acolheu e sugeriu elementos que poderiam deixar mais claro ao 

público o que queríamos passar. 

Após explicar-lhes a teoria da Estética do Oprimido (BOAL, 2009) quanto ao 

seu surgimento, importância e funcionamento; dividimos o grupão em três grupos por 

afinidades: o grupo da Palavra, do Som e da Imagem. Esses grupos seriam responsáveis 

pelas criações do seu grupo, mas todos os grupos poderiam interferir uns nos outros. O 

Grupo da Palavra ficou responsável pela criação do texto da peça que havia sido 

improvisada anteriormente ou Criaturgia (Apêndice B - Criaturgia) como o próprio Boal 

o denomina. O grupo do Som responsabilizou-se pela criação das músicas da peça 

(Anexo A - DVD) e o Grupo da Imagem criou os cenários e os figurinos da mesma. 

Todos os grupos foram cuidados e orientados por mim no sentido de ofertar material e 

incentivar o processo criativo cujo mérito pertence totalmente a eles. 

Discussão socioambiental - Pensamento Simbólico (racionalidades) 

Foi discutida a economia da região, seu funcionamento em relação a produção, 

consumo e comércio local, bem como foram trazidos exemplos de cooperativas de 

agricultores que funcionam, como a Colméia do Rio Grande do Sul, dentro da visão 

permacultural de economia local. Com um comércio ético e justo e com a minimização 

de impactos quanto ao uso de recursos, sejam naturais ou humanos na produção. 
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DIA 6 – PÉTALA ENERGIA E TECNOLOGIA 

 

Figura 4.12. Pintura Coletiva. Fonte: Trabalho de Campo, 2012, foto: Priscilla Campos da 

pintura coletiva. 

 

Vivências artísticas – Pensamento Sensível (subjetividades) 

Após a Mística do dia trazida por eles iniciamos os trabalhos com o Jogo das 

Palmas já explicitado anteriormente. Fizemos o alongamento, aquecimento ainda 

puxado por eles com a devida orientação e passamos para os jogos das categorias. Da 1ª 

Categoria fizemos o Empurrar um ao Outro para trabalhar com peso e contrapeso e 

medir as forças opressor/oprimido no sentido de saber quando atacar e quando recuar na 

cena principalmente com as intervenções da plateia na hora do conflito, já que não 

temos como prever a atuação do espectador-ator esse exercício prepara os atores para 

lidar melhor com esse jogo do teatro-fórum. Da 2ª Categoria fizemos o Urso de 

Poitiers (p. 111), da 3ª repetimos a Rotina dos Movimentos, agora já com os 

movimentos dos personagens para ir criando uma identidade desses no corpo do ator; e 

da 4ª o Descobrir a Alteração (p. 191), que é um jogo de concentração no qual 
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pequenas sutilezas são modificadas e o grupo tem que aguçar o olhar para percebê-las. 

Na Arte 6 fizemos uma pintura coletiva sobre o tema Sustentabilidade na qual a pintura 

pertencia a todos assim como a história de opressão de Josefa agora era do grupo. Isso 

significou que tivemos que trabalhar o respeito já que não existiam espaços individuais 

na pintura, como eu me colocaria no coletivo sem invadir a ―pintura‖ do outro? 

Na Técnica de Ensaio encenamos a peça com diferentes emoções uma por vez: 

toda a peça em alegria, tristeza, raiva, exagerando para irmos descobrindo o que cada 

cena pedia para colorí-la em subjetividade..   

Montamos as cenas costurando as improvisações com o texto e com a produção 

estética do grupo incluindo as músicas e fomos ―limpando‖ para deixar mais claro para 

plateia quem era o nosso protagonista, o oprimido, quem era o nosso antagonista, o 

opressor e qual o conflito ou o ápice da crise chinesa como Boal (2006) o denomina em 

que terminaríamos a peça para iniciar o fórum.  

Fizemos um fórum interno no grupo para que eles tivessem essa vivência antes 

de ir para rua; e sentissem mais segurança com as intervenções da plateia e como 

improvisar de modo a favorecer a discussão no fórum. 

Discussão socioambiental -  Pensamento Simbólico (racionalidades) 

Discutimos sobre a energia que movimenta os processos vitais e a cadeia 

produtiva, os tipos de energia existentes, as tecnologias disponíveis, as chamadas 

―tecnologias limpas‖ e o seu alto custo o que as torna inviáveis ao pequeno produtor a 

não ser que ele as domine. A Permacultura ensina técnicas de baixo custo como a 

construção de fogão solar e aquecedores solar, como a captação de água da chuva em 

cisternas para resolução de problemas de abastecimento de água sem dispender dos 

recursos naturais muitas vezes escassos na localidade, como o caso da água. 
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DIA 7 – PÉTALA INTERAÇÃO HUMANA 

     

Figura 4.13: Apresentação da Peça. Fonte: Trabalho de Campo, 2012, fotos Priscilla Campos 

 

Vivências artísticas – Pensamento Sensível (subjetividades) 

Esse dia foi o de apresentação na rua, a noite (19h) na cidade de Poço Redondo. 

Todos os procedimentos visaram uma seqüência cronometrada em que deixamos o dia 

para finalizar a preparação para apresentação da peça: ensaio, feitura dos materiais e 

cenário, figurino e preparação dos atores, jantar e relaxamento individual e preparação, 

maquiagem dos 32 oficinandos. A apresentação foi realizada em frente à igreja após a 

missa, pois nessa localidade é onde a maioria dos cidadãos encontra-se no domingo a 

noite.  

Iniciamos o dia com a Mística e uma conversa sobre o ritmo do dia e a 

importância desse dia derradeiro que finalizava uma semana de trabalho e culminaria na 

nossa apresentação à noite.  

Fizemos os aquecimentos e alongamentos e um jogo de descontração como o 

Quantos As existem em um A (BOAL, 2006, p. 141). A partir daí eles dividiram-se 

nos grupos originais da Palavra, Som e Imagem para finalizar os trabalhos da estética. 

Depois partimos para o ensaio geral do cortejo e peça. Como nem todos queriam atuar 

na peça criamos uma prévia da apresentação seguida do cortejo para incluí-los 

(Apêndice B- Criaturgia).  
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A Arte do dia foi a criação de uma pintura coletiva em tecido de 2x3 m cujo 

tema era ―Teatro do Oprimido‖ como representação do que foi essa semana de 

vivências para eles. 

A apresentação da peça ganhou um tópico especial que será discutido mais 

adiante devido ao valor dado pelo grupo a esse momento que significou a nossa ação 

política. O querer do grupo. Pós pensar e sentir, tivemos a ação representando a 

vontade, o que o Boal chama de vontade política que antecede a transformação social. A 

de levar toda essa bagagem que reunimos ao longo dessa semana em forma de teatro-

fórum para ser discutida com a sociedade.  

Discussão socioambiental - Pensamento Simbólico (racionalidades) 

Aproveitamos esse momento para fazermos uma avaliação de todo o processo: o 

preenchimento dos questionários do pós-teste individuais; os questionários fechados de 

avaliação da oficina; as entrevistas semi-estruturadas, o grupo focal sobre o processo 

coletivo e uma mostra interna de toda a nossa produção estética ao longo da oficina. 

Comentário 6 - O curioso é que eles também me 

entrevistaram. Colocaram-me no centro da roda e 

fizeram diversas perguntas da minha vida pessoal, 

tentando entender porque que eu passei uma semana da 

minha vida ali com pessoas estranhas; uma semana em 

que eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas 

eu estava ali dormindo numa barraca comendo cuscuz e 

fazendo esse monte de “doidice” com eles. Tentando 

entender qual a minha motivação de estar ali. E porque 

fazendo esse tipo de trabalho e porque desse jeito. 

Respondi entre outras coisas que é porque eu acredito. 

No poder da arte, no poder da criação, que assim como 

criamos tantas coisas belas juntos sem nunca termos 

nos visto antes, também podemos criar a sociedade que 

almejamos com igual beleza. Basta querer. P.T.Campos, 

2013. 

 

Ter vontade política e ação consciente. O que Desgranges (2010) chama de 

engajamento. 

4.2 TO em ação – apresentação na rua  

Após a produção estética da Palavra, do Som e da Imagem, formatamos a peça 

de teatro-fórum e montamos a intervenção na rua para finalizar a oficina. Fizemos a 

concentração na praça principal em Poço Redondo/SE, onde estava sendo celebrada a 
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missa de Domingo às 19h. Iniciamos o cortejo com todos figurinados com malabares de 

fita, instrumentos musicais aos punhos, com o boneco- escultura do opressor e a tela de 

2x3m da pintura coletiva representativa do Teatro do Oprimido. 

A prévia da apresentação consistiu numa pré- apresentação mais simples do que 

uma peça; partiu de um exercício, a Máquina de Ritmos com variantes de velocidade e 

ritmo intercalado com poemas de autoria deles sobre sustentabilidade e fotos animadas 

com cenas da peça como uma sinopse e um anúncio ao público do que aconteceria no 

teatro-fórum. 

Comentário 7 - Então, o coringa ou mediador, eu, 

aqueci a plateia com alguns exercícios, expliquei que o 

teatro-fórum prescindia da participação do público nas 

intervenções e convidei-os a colaborarem com nosso 

espetáculo, participando das discussões que foram 

mediadas por mim. A peça se desenvolveu e no 

momento do conflito entre o opressor e o oprimido eu 

congelei a peça, expliquei quem eram os protagonistas- 

Opressor e Oprimido e perguntei quem da plateia tinha 

uma ideia diferente da ideia da nossa oprimida e queria 

ir lá para mostrar como mudar o desfecho da historia. 

Então o público interviu e nós discutimos as 

intervenções. P.T.Campos, 2013. 

 

A peça criada coletivamente intitulava-se ―Agrotóxico, a ideia que engana‖. 

Tratava-se de uma família de pequenos agricultores que foram levados a acreditar pelo 

técnico da empresa ―Inganagro‖, caracterizado pelo Opressor e portador do discurso do 

agronegócio, de que o aumento da produção e o crescimento da renda daquela família 

ocorreriam pelo uso de ―remedinhos‖ (agrotóxico) nas plantações. A família era 

representada pela Maria, que era casada com Tonho e tinha 2 filhos em idade escolar. 

Perdeu um dos filhos no mau manuseio do veneno, colocando uma quantidade muito 

superior ao devido, por falta de esclarecimentos do técnico à agricultora.  

O conflito se dava, quando meses depois da morte do filho, o Opressor viria 

cobrar o acordo assinado pela Oprimida, no qual ela deveria lhe dar parte do que foi 

produzido pelos insumos que ele havia lhes dado. Chegando lá, a Maria foi tentar 

justificar que não produziu nada, morreu tudo, inclusive seu próprio filho e que ela não 

poderia cumprir o acordo, pois a única coisa que havia lhe restado de bens foi sua 

vaquinha Gerusa.  
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Então o opressor sai de cena levando a vaca da Maria. Pronto. Estava instalado o 

conflito. A peça era congelada nesse instante e a plateia, já aquecida anteriormente era 

convidada a entrar em cena para modificar o final da história.  

Nesse momento em que a cena congela o coringa intervém e pergunta a plateia: 

vocês entenderam o que aconteceu aqui? E com perguntas como quem é o nosso 

opressor, quem é o nosso oprimido, qual é a relação de poder que se estabeleceu entre 

eles? Isso acontece na vida real? Por quê? O coringa levanta a discussão em torno do 

tema agrotóxico. Quando a plateia está já aquecida com a discussão e emocionalmente 

envolvida com a história o coringa pergunta: alguém tem uma ideia diferente do que a 

Maria fez para mudar o desfecho dessa história? E incita o público a participar. Então o 

espectador-ator entra no lugar da oprimida em qualquer momento que ele quiser da peça 

para mostrar ao publico qual a sua ideia e os outros atores improvisam junto com ele. 

Quando o coringa percebe que a ideia já está clara o coringa agradece a participação e 

provoca o público: qual foi a ideia dele (a), ficou clara? Essa ideia resolve nosso 

problema? Por quê? E assim vai mediando a discussão entre atores e plateia para 

provocar o debate em torno do tema em questão. Quando há tempo, o coringa provoca 

ao menos três intervenções da plateia na peça para diversificar a discussão e incentivar a 

participação do público: alguém tem outra ideia que gostaria de compartilhar diferente 

dessa para discutirmos essa questão? 

4.3. Multiplicação pós-oficina 

Ao finalizarmos a oficina, a empolgação com o resultado do trabalho e o esforço 

coletivo para alcançá-lo foi tamanho que as pessoas se reuniram para agendar 

programações em suas localidades de origem, onde pudessem levar a peça para suscitar 

o debate sobre os agrotóxicos.  

Comentário 8-  Eu acompanhei algumas apresentações, 

mas depois ficou inviável a minha participação por 

conta da logística necessária para tal. Convoquei 

algumas pessoas com perfil de coringa e passei-lhes as 

instruções necessárias para que eles pudessem fazer a 

mediação do debate. Como o Grupo Teatral Raízes 

Nordestinas tem uma sede em Poço Redondo ficou mais 

fácil reunir os jovens do MCJ dessa localidade para dar 

continuidade ao trabalho. P.T.Campos, 2013. 

Eles reduziram a peça de 15 para 5 personagens, para que coubessem em um 

carro popular, melhoraram o figurino e o cenário, transformando o anterior que foi 
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confeccionado em papelão para tecido para ter maior durabilidade; convidaram um 

enfermeiro para falar sobre o perigo dos agrotóxicos na saúde e continuaram se 

apresentando em povoados, comunidades, assentamentos, locais paupérrimos onde não 

havia nem luz elétrica e eles se apresentaram à luz de lampião e lua cheia, numa total 

apropriação do processo e adaptação à sua realidade. 

4.3.1 Outras apresentações do Fórum  

A peça de teatro-fórum sobre temática agrotóxicos foi apresentada até o dia 01 

de dezembro de 2013 16 vezes no estado de Sergipe, em: Poço Redondo/Se, Porto da 

Folha/SE, Quiçamã/SE, Japoatã/SE, Itabaiana/SE, Japaratuba/SE, Bom Sucesso/SE, nas 

comunidades de Marroquinho, Poço Preto e Patos localizados no sertão sergipano, no 

assentamento Pedras Grandes e Sitios Novos/SE e 1 vez no Congresso Nacional de 

Camponeses em Brasília, que não ocorria desde a ditadura militar e em 2012 reuniu 

cerca de 5 mil pessoas 

4.3.2 Intervenções no Fórum 

A maior parte das intervenções aconteceu no momento em que o técnico da 

empresa, nosso opressor, trazia o pacote tecnológico e Maria nossa oprimida assinava o 

contrato se comprometendo a dar-lhe uma parte da produção. As intervenções vinham 

para que ela não assinasse o contrato. Assim ela não estabeleceria vínculo algum com a 

empresa e teria evitado todo o sofrimento. Mas como evitá-lo se a proposta trazida era 

tão sedutora? De triplicar a produção, de ganhar mais dinheiro, de diminuir o trabalho? 

Qual o pequeno agricultor, que vivendo em situação de miséria e que não saiba das 

consequências do manuseio e mau uso desses produtos não toparia essa empreitada? 

Muito pelo contrário, pensa que foi agraciado por deus, ―foi uma benção divina esse 

moço da cidade ter aparecido aqui pra ajudar ―nóis‖ (Maria). Então caímos aqui no já 

discutido agronegócio e na grande teia complexa que estamos todos enredados, tanto os 

da cidade atrelado ao consumo desenfreado de produtos contaminados quanto os do 

campo pressionados pelo aumento da produtividade para dar conta da demanda 

inclusive do desperdício associado a não venda e estocagem de muitos produtos.  

Outras intervenções na peça ocorriam no momento em que o técnico agrícola 

oferecia o pacote tecnológico na reunião da associação. Os espect.-atores vivenciando o 

papel dos agricultores expulsavam o técnico agrícola da comunidade como um 
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movimento de defesa do seu território. Mas para que isso ocorresse na vida real seria 

necessária uma sensação de pertencimento dos mesmos ao campo, uma identificação e 

satisfação com sua vida para que não almejasse ―a vida da novela‖ (Maria) com toda 

aquela ostentação que é empurrada goela abaixo. Mas como não querer sair do campo 

impulsionado por essa ilusão da vida melhor na cidade principalmente para os jovens?  

Por outro lado, não são todos os jovens que almejam sair do campo em busca do 

sonho de consumo da vida urbana. Aqui entramos num ponto interessante, o êxodo rural 

às avessas, porque muitos jovens agora querem ficar no campo, e estão exigindo 

melhorias para tal, qualidade de vida, para que possam ficar no campo sem para isso ter 

que passar necessidade. Um exemplo disso é a luta para ter um campo da UFS no 

sertão, conquistado em 2012. 

Comentário 9 - Nas intervenções dos espectadores-atores 

surgiram ações das mais diversas, como rasgar o contrato, 

quando o opressor vinha oferecer o pacote tecnológico com o 

“remedinho” para agricultora em troca de 20% da produção; 

não assiná-lo, expulsar o opressor da propriedade, até mata-

lo! Houve uma ocasião, em Brasília, que uma senhora tentou 

enforcar o opressor e tivemos que parar a peça para explicar-

lhe que aquilo era teatro, tamanha a indignação provocada 

na senhora. P.T.Campos, 2013. 

 

Um dos objetivos do Teatro do Oprimido é provocar essa indignação na plateia. 

Então, quando surgiam as intervenções, agradecíamos a participação do interveniente, e 

questionávamos a plateia se essa solução trazida resolveria o problema. Entramos em 

várias discussões sobre a resolução temporária e definitiva da problemática e até mesmo 

da impossibilidade daquela família lidar com a situação ocorrida, tamanha 

complexidade e envolvimentos de muitas esferas de opressão naquele contexto.  

Houveram muitos discursos emocionados da plateia sobre a união e organização 

de grupos para o combate das agruras do sistema. E concluímos que se organizados já é 

difícil, imagine dissociados. 

O teatro fórum mostrou-nos que o nosso intento com a peça não se limita em 

como resolver a questão dos agrotóxicos no mundo; tivemos a intenção de discutir essa 

problemática de uma forma instigante, que incitou o pensamento vivo e o engajamento 

de indivíduos com participação da história a que nos pertence. Como diria Boal, mais 

importante que se chegar a uma boa solução é um bom debate. 
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4.3.3 Documentário do Processo 

Inclui um documentário (anexo A- DVD; web) de 12 minutos do processo 

vivenciado durante a oficina, a peça de teatro fórum na integra com algumas 

intervenções como lembrete, inspiração e memória do que foi vivenciado nesse 

trabalho; e que a respeito das inquietações deles no inicio das discussões quanto ao ―não 

tem mais jeito‖, que esse nosso experimento sirva de fato e fôlego para continuar nossa 

luta pelo que acreditamos.  

Comentário 10. E que para transformarmos a sociedade não 

precisamos pegar em armas, pois temos uma muito mais 

poderosa que é a nossa arte. P.T.Campos, 2013. 

Os demais materiais criados como os desenhos, as esculturas, as pinturas, as 

cenas improvisadas, os poemas, as músicas durante o processo não foram analisados 

nesse trabalho porque não foi essa a nossa proposta. Eles estão incluídos no trabalho 

como inspiração pré e pós arte-educadores ambientais, um exemplo de que é possível 

renovar nossas práticas e reinventar nosso fazer educativo. 

4.4. Flor da Permacultura Local 

Transformação/Ressignificação de Conceitos 

Chegamos a uma Flor da Permacultura local, cuja transformação se deu também 

na estética, na qual essa Flor da Permacultura (LEGAN, 2004) para esse Coletivo da 

Juventude sertanejo tornou-se um Cactus (Figura 4. 14 - Flor da Permacultura Local), 

vegetação típica dessa região semiárida, representada por esse grupo como símbolo de 

resistência às agruras do sistema opressivo. 

Podemos falar ainda em ressignificação de conceitos. Que passa pelos saberes 

do indivíduo para depois ser compreendido e transformado. Apesar de tratar do mesmo 

tema- a Sustentabilidade, a representação que essa tem para esse grupo tornou-se outra.  
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Figura 4.14: Flor da Permacultura Local. Fonte: Trabalho de Campo, 2012, foto: Priscilla 

Campos da pintura em parede do oficinando Dexter, 19 anos. 

 

4.4.1. Ressignificação de conceitos 

Conceitos trabalhados - conceitos mais frequentes 

Como a ideia inicial foi a de relacionar o aproveitamento de conceitos da EA 

relativos à Sustentabilidade tendo como linha de base a Flor da Permacultura; então 

através da análise temática e categorização dos dados ficamos com uma nova flor – A 

Flor da Permacultura Local, contextualizada com essa realidade pesquisada e dividida 

agora em 3 categorias de acordo com a aparição dos conceitos mais frequentes relativos 

a Flor da Permacultura original (Quadro 4.4 - Categorias mais frequentes que 

caracterizam a Flor da Permacultura Local ). 

Isso significa que em relação a Pétala Segurança Alimentar, as categorias que 

apareceram com mais frequência nos questionários foram: Saúde, Alimento Seguro e 

Proteção do Solo. Sendo que na Flor da Permacultura original foram discutidos ainda 

conceitos relativos a Restauração da Terra, Sementes de polinização aberta, Floresta de 

Alimentos orgânicos e Distribuição Equitativa de Alimentos.  
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Em relação a Pétala Água, as categorias que surgiram foram Água limpa 

associada a Vida, Bacias hidrográficas saudáveis e Conservação. Na Flor da 

Permacultura original tivemos ainda o Acesso a Água limpa para todos e Oceanos 

vivos. Como eles não têm contato com Oceano nessa localidade e a água é um recurso 

escasso, deduzimos que essas duas categorias não fazem parte do contexto desse 

coletivo. 

Quadro  4.4 - Categorias mais frequentes que caracterizam a Flor da Permacultura Local. Fonte: 

Trabalho de Campo, 2012 

 

Na Pétala Energia e Tecnologia as categorias surgidas foram em relação aos 

tipos de energia que existem: hidráulica, elétrica, termodinâmica; às Fontes renováveis: 

solar, eólica e marítima; e ao Desenvolvimento associado à Tecnologia. Na Flor original 

tivemos ainda a Reciclagem de lixo, o Uso ético dos recursos e o Consumo Equitativo 

de Energia. 

Na Pétala Interação Humana surgiram às categorias Relação homem-natureza, 

Saber popular e Consenso. Deixando de fora em relação à Flor original os Direitos 

humanos e a Partilha do Conhecimento; tão necessária a uma relação salutar entre os 

seres humanos e, por conseguinte deles com o meio que os cerca. 
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Na Pétala Espécies e Ecossistemas as categorias que apareceram com mais 

frequência foram Biodiversidade, Responsabilidade e Biosfera. Na Flor original tem-se 

ainda respeito a todas as formas de vida e reflorestamento. 

Na Pétala Economia Local as categorias surgidas foram Produção Local, 

Comércio Local e Consumo Local. Na Flor original temos ainda o Consumo 

Sustentável, o Manejo de recursos, Empresas ecológicas e Minimização do lixo. 

Deduzimos que as categorias da Flor da Permacultura original que não apareceram na 

Flor local foram desconsideradas por não fazerem parte do contexto desse Coletivo.  

Mudanças nos conceitos prévios desconstrução e reconstrução  

Em relação ao antes e depois da oficina tivemos o aproveitamento ou não de 

conceitos nas seguintes categorias: 1) manteve a opinião, 2) complementou-a, 

3)modificou-a positivamente, no sentido de aproximá-la do conceito trabalhado na 

oficina; 4) modificou-a negativamente, no sentido de confundiu e afastou-se do conceito 

trabalhado na oficina (Quadro 4.5- Conceitos dos sujeitos antes e depois da oficina).  

A Figura 4. 15 (Figura 4.15 - Distribuição de frequência conceitual nas 

pétalas/tema) mostra a distribuição de frequência dos conceitos em relação à cada pétala 

temática da Flor da Permacultura. 

Diante do exposto, podemos dizer que a oficina ocorreu como um ambiente de 

aprendizagem no qual tivemos a oportunidade de trabalhar o Pensamento Simbólico 

(racional) através da temática ambiental acerca da Sustentabilidade com a Flor da 

Permacultura; e o Pensamento Sensível (sentimento) através das vivências 

principalmente dos jogos e da criação estética oriundos do TO simultaneamente, 

separadas aqui apenas para fins de sistematização. 

Em relação aos conceitos socioambientais trabalhados ao longo da Oficina, os 

mesmos mantiveram-se, complementaram-se, modificaram-se positivamente ou 

negativamente em relação a ideia inicial que os sujeitos pesquisados tinham em relação 

a esses conceitos, antes e depois da oficina (Figura 4. 15 e Quadro 4.5).  
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Quadro 4.5 - Conceitos dos sujeitos antes e depois da oficina. Frequência (%) das respostas 

distribuídos nas categorias 1,2,3,4 em relação aos conceitos trabalhados da Flor da 

Permacultura. Fonte: Trabalho de campo, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.15 - Distribuição de frequência conceitual nas pétalas/tema. Tendo no eixo x as 

categorias: 1 azul manteve pós-oficina a opinião inicial em relação aos conceitos trabalhados; 2 

vermelho complementou ; 3 verde modificou +; e 4 roxo modificou -  e no eixo y as pétalas: 1 – 

segurança alimentar; 2 água ; 3 energia/tecnologia; 4 interação humana, 5 espécies e 

ecossistemas e 6 economia local.  Fonte: Trabalho de Campo, 2012.   
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É válido observar que o índice de modificação conceitual negativa foi muito 

baixo em relação à complementação e modificação positiva dos conceitos em todas as 

pétalas. O que nos leva a concluir que o instrumento de intervenção - TO e a Flor da 

Permacultura- aplicados em forma de Oficina de Teatro Ambiental se constitui como 

uma metodologia de EA; além de facilitar a compreensão de conceitos complexos como 

o de Sustentabilidade.  

Em termos numéricos, 90 % dos oficinandos acharam a oficina excelente com 

100% dos mesmos considerando sua aprendizagem durante a oficina entre boa e 

excelente. Todos os oficinandos acharam mais fácil aprender sobre sustentabilidade 

através do TO e consideraram o TO como uma metodologia de EA popular num nível 

excelente. 

Ao serem perguntados sobre ―O que significou a Oficina de Teatro Ambiental 

para você‖ os oficinandos responderam todos positivamente ao método; destacamos 

algumas respostas: 

Comentários 11 - “Serviu para despertar um Jamaica mais ousad, mais compreensiv, e um 

instrumento facilitador para mobilizar e conscientizar a classe trabalhadora” (Jamaica, 27 anos); 

“Foi pra mim a visão de novos horizontes em relação ao meu trabalho de base na base, como 

também o fortalecimento do meu espírito e pensamento militante” (Geovani, 25 anos); 

“A oficina foi um grande aprendizado de paciência e construção de uma nova perspectiva para as 

formulações do fórum dentro do TO, além de uma nova perspectiva cênica para as representações 

do teatro político tão almejado pelo grupo raízes nordestinas” (Jaqueline, 23 anos); 

“Foi uma abertura para as portas do meu interior, pois me fez enxergar coisas que tenho 

capacidade de construir mas não deixava sair. Irá me ajudar a trabalhar com crianças, jovens, 

adolescentes e adultos. O TO foi um dos maiores aprendizados que tive” (Edjane, 39 anos); 

“Aprendizado, bem estar, troca de experiências, conscientização” (Maria, 19 anos); 

“A Arte como arma para reivindicar nossos direitos” (José, 18 anos); 

“Um desafio que foi cumprido com excelência” (Ildo, 27 anos); 

“Ajudou a desenvolver nossa capacidade de criar, de concentração, de estimular nossa forma de 

pensar” (Pietra, 17 anos); 

“A oficina de TO foi uma das maiores experiências que pude vivenciar. Desde a descoberta de 

novas formas de transmitir, de influenciar para uma melhor qualidade de vida e conscientização, 

até o aprendizado de superar as diversidades e adversidades de um grupo tão diverso” (Rafaela, 

23 anos); 

“Não me sinto empolgado assim há 5 anos” (Ildo, 27 anos). 
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4.4.2 Sustentabilidade para o MCJ 

Em relação aos temas levantados na discussão contextualizada com a realidade 

local e a construção do conceito de sustentabilidade pelos oficinandos destacamos as 

seguintes ideias: 

“Sustentabilidade é a união de todas essas pétalas, mas 

em união correta, sem interrupções do ser capitalista” 

(Sara).   

“Sustentabilidade é produzir o alimento respeitando o 

ecossistema” (Maria). 

“Sustentabilidade é viver em conjunto, respeitando toda 

forma de vida e sua diversidade” (Ildo). 

 

Podemos afirmar que em termos gerais eles alcançaram a compreensão do que 

seria Sustentabilidade e ainda ressignificaram as ideias debatidas ao criarem seus 

próprios conceitos sobre o tema.  

Aprofundaremos as reflexões sobre o trabalho no capítulo seguinte, mas desde já 

enfatizo o caráter transformador da união do TO com a Flor da Permacultura como uma 

metodologia que trouxe sentido para esses jovens do MCJ, no processo de EA 

desenvolvido, ao facilitar a compreensão dos mesmos quanto às relações de poder das 

questões tratadas. Atribuo esse ―pensar vivo‖ a união do Pensamento Sensível ao 

Pensamento Simbólico, e a criação artística proporcionada pelos jogos e improvisações 

ao longo do processo. Uma metodologia de EA ressignificada, pois inclui em sua 

construção o que lhe foi retirado quanto à pluralidade do ser humano, sua sensibilidade. 

Em relação a Flor da Permacultura, enfatizo suas contribuições teóricas quanto 

aos temas essenciais que suscita na discussão socioambiental de forma ora isolada ora 

em conjunto, conectando as pétalas/tema numa grande rede fundamental para se 

compreender o conceito de Sustentabilidade.  

Logo, o Teatro do Oprimido aliado a Flor da Permacultura são efetivos no 

processo de construção plural de uma Educação Ambiental do sensível que por si só é 

complexa, e requer em sua essência um olhar outro sobre sua edificação. 
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4.5. EA Ressignificada 

A criação coletiva de uma Metodologia do Sensível 

Para que essa experiência possa ser multiplicada, fizemos uma sistematização por 

etapas. Lembrando que o objetivo com isso não é o engessamento que seria o oposto do 

que trabalhamos aqui, mas sim um norteador para que cada um dentro da sua 

experiência enquanto educador contextualizada com a realidade local, possa 

ressiginificar inclusive essa mesma prática que estamos propondo. : 

1) Contextualização Local – quanto ao público que se quer trabalhar e sua região 

É importante que antes de montar a oficina de trabalho se tenha ideia de com quem, 

quando e onde se dará esse trabalho. Para que se possa incluir na programação da 

oficina elementos da cultura local, no intuito dos participantes sentirem-se 

contemplados com a proposta. Que se abra um espaço na programação para o 

desenvolvimento desse público. Dar-lhes voz. E depois ouví-los. 

Quanto ao número de participantes, o ideal é de 15 a 20 participantes por facilitador. 

Trabalhando 8h/dia, com intervalos curtos a cada 2 horas de trabalho e uma pausa maior 

para o almoço. 

2) Logística da Oficina – gastos e organização 

Dependendo da disponibilidade de recursos se organizará o tempo. No caso desse 

trabalho, dispomos de 1 semana em imersão com 90 horas para distribuir as atividades 

relevantes. 

3) Norteador temático – assuntos – Flor da Permacultura 

Pode-se trabalhar as pétalas da Flor da Permacultura de forma isolada, elencando uma 

ou mais pétalas;  ou trabalhá-las em conjunto, conforme fizemos nesse trabalho. Uma 

vez determinado qual o assunto, em que pétala ele se encontra; serão elencados os 

jogos, improvisações e exercícios do TO que compõe o teatro-fórum e a Estética. 

4) Objetivos – metas com a oficina de trabalho 

Se o objetivo for sensibilizar os participantes quanto a temática elencada, seleciona-se a 

vivência, que se caracteriza pela escolha do jogo/exercício/improvisação/criação 
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artística para trabalhar o Pensamento Sensível mais a reunião de informações relevantes 

sobre o assunto para se trabalhar o Pensamento Simbólico. 

Se o objetivo for montar uma peça de teatro-fórum sobre um tema socioambiental 

relativo a uma ou mais pétalas da Flor, além da vivência acima descrita (Pensamento 

Sensível + Pensamento Simbólico), inclui-se a metodologia descrita por Boal (2006) e 

discriminada nesse trabalho no item 1.2.2 (teatro-fórum) atentando as regras do quadro 

1.1 (regras do teatro-fórum). E haverá de ter um tempo reservado na programação da 

oficina para trabalhar a montagem do fórum. 

5) Desenho da Oficina de Teatro 

- Traçada a meta, se ela diz respeito a uma sensibilização, basta escolher o 

jogo/exercício/improvisação/criação artística e realizá-lo antes da discussão racional, ou 

seja, fazer uma vivência temática. Lembrando que primeiro criamos obre um tema e 

depois teorizamos sobre ele. Sem maiores preocupações com o resultado do processo. 

- Agora, se a meta for montar um teatro-fórum há de ficar atento aos elementos-chave 

ou células do teatro-fórum e distribuir a vivência no tempo de forma a contemplar: a) 

escolha da história não-fictícia de opressão; b) a identificação do protagonista, o 

oprimido; c) a identificação do antagonista, o opressor; d) a crise- chinesa ou conflito 

entre eles. É importante que os participantes não apenas identifiquem esses elementos, 

mas compreendam o porquê de sua existência e principalmente o que é opressão e como 

ela ocorre. Após esse esclarecimento para tod@s, ocorre a preparação do Fórum em 

termos de Estética.   

- Estética do Oprimido: divide-se os participantes em 3 grupos para que possam 

elaborar a criação do sensível na peça de teatro-fórum: Palavra (cria o texto da peça ou 

criaturgia), Som (cria a música da peça ou sonoplastia), Imagem (cria os elementos 

visuais da peça, divididos em cenário e figurino).  

- Junção dos elementos estéticos: após a criação em separado de cada grupo, cada um 

apresenta aos demais o que foi criado, e junt@s costuramos a peça para encaminharmos 

os ensaios. 

- Ensaios: divide-se em Geral e Específicos. Os Específicos trabalham cenas ou atos da 

peça separadamente. O Geral é um ensaio de como seria a apresentação no dia, com 
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todos os elementos. Nesse momento pode-se testar os elementos, por exemplo, os 

figurinos ou algo do cenário para que se der algum problema haja tempo de consertar 

antes da apresentação. 

- Programação: tendo consciência da importância desses elementos descritos acima, o 

educador vai montar a sua programação, tendo como inspiração o quadro 4.3 (vivências 

durante a Oficina). 

- No campo: é importante lembrar que os jogos escolhidos podem mudar na hora da 

oficina de acordo com ―o que surgir‖. O educador ambiental deve estar aberto para 

ouvir o outro e saber o que utilizar dentro do seu cardápio de aprendizagens para 

alcançar o objetivo daquele momento. Abrir-se para o inusitado, o imprevisto, o que 

vier. Acatar as propostas trazidas pelos participantes, desde que não fuja às metas do 

trabalho. A não ser que elas mudem no próprio trabalho. Isso é processo. Que para nós é 

mais importante do que o produto.  

Mas não é por ser um processo que o mesmo não deva ser analisado, refletido e 

melhorado. E isso também se faz em grupo. 

- Reflexão da vivência: seja ela uma sensibilização ou uma peça de teatro-fórum. A 

reflexão é também coletiva e se faz no próprio exercício; no início da oficina, durante e 

ao final do processo de trabalho. Na montagem da peça, nos ensaios e após a 

apresentação e intervenção. Na reflexão acata-se as subjetividades surgidas e objetiva-se 

o que for possível. Por comparação, por descrição, conceituação, observando as 

potências, as fraquezas, os pontos positivos e negativos de cada vivência. E nesse 

momento, faz-se a ponte entre o micro e o macro. O indivíduo e o grupo; o ser humano 

e o coletivo em que vive.  Nas várias esferas que se conseguir alcançar: região, 

povoado, município, país, mundo. Contextualizando as questões internas e externas. 

Costurando o Pensamento Sensível ao Pensamento Simbólico. 

Em resumo, podemos visualizar as etapas na figura 5.16 (Etapas da Metodologia). 
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Figura 5.16. Etapas da Metodologia da EA do Sensível 
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Em relação ao Teatro do Oprimido destacamos como pontos positivos:  

a) Possibilitou-nos proporcionar uma metodologia de Educação Ambiental ressignificada, 

agregando elementos subjetivos à discussão racional, possibilitando vivenciar os conceitos 

que estão sendo trabalhados, além de criar uma realidade que permita vislumbrar e melhor 

compreender as questões que foram levantadas nas pétalas/temas da Flor da Permacultura, tais 

como:  

- A Sustentabilidade no tocante a Relação Homem-Natureza, aos conceitos de 

desenvolvimento sustentável e sociedades sustentáveis;  

- A Água como crucial para manutenção e desenvolvimento da vida; 

-A Segurança Alimentar contextualizando o agronegócio e o surgimento dos agrotóxicos, 

e apontando a agroecologia como possível solução a essa problemática;  

-As Espécies e ecossistemas na discussão dos conceitos de biodiversidade, 

sociodiversidade, fluxo e rede; 

- A Economia Local, em relação a produção, consumo e comércio da região; 

- A Energia e Tecnologia quanto aos tipos de energias existentes, as tecnologias limpas e 

de alto custo e as soluções de baixo custo trazidas pela Permacultura; 

- A Interação Humana com o entrosamento entre oficinandos e eu como facilitadora da 

oficina. 

b) Vivenciamos situações de opressão, ainda que cenicamente para compreendendo-as 

poder encontrar melhores soluções; além de como dizia Boal, estar encenando-as para a vida, 

quando se depararem com uma situação semelhante, ela não será mais novidade pois já foi 

vivenciada no teatro. As situações de opressão vivenciadas foram: 

- As diversas facetas do opressor temático, em várias esferas, quando ainda não o 

havíamos descoberto, quando fugimos as regras do teatro-fórum e partimos de uma história de 

opressão fictícia: o gerente do Banco, os empresários, os comerciantes, os consumidores, a 

mídia. Tendo todos esses opressores em  relação com o pequeno agricultor. 

- A representação do opressor em uma história real, no sentido de ocorrida, quando 

estabelecemos o conflito entre o técnico agrícola disseminador do pacote tecnológico 
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contendo agrotóxicos versus pequenos agricultores. As apresentações dessa situação de 

opressão se deu inúmeras vezes nos ensaios para compor a peça de teatro-fórum num 

processo interno do grupo; e posteriormente as apresentações junto à sociedade em geral nas 

diversas localidades em que ocorreu a peça. 

c) Proporcionamos um conteúdo ambiental por meio do Teatro do Oprimido através da 

Flor da Permacultura, discutindo um conceito agroecológico tão pouco entendido devido a sua 

complexidade como o é o conceito de Sustentabilidade, para ressignificá-lo de forma lúdica e 

contextualizada com a realidade e vivência dos educandos. 

Destacamos como pontos negativos:  

a) O trabalho concentrado em uma semana e em um facilitador para a oficina. Por 

conta da logística e do pouco recurso financeiro disponível tivemos que concentrar o trabalho 

em muitas horas por dia com pouco intervalo para descanso. Portanto sugere-se quando não 

houver possibilidade de aumentar o número de dias, que o trabalho seja facilitado por uma 

dupla e não concentrado em uma só pessoa para propor todos os exercícios. Ou ainda que haja 

menos pessoas para participar da oficina. O ideal seria de 15 a 20 participantes.  

b) A dificuldade de continuidade da proposta do teatro-fórum, apesar do resultado 

alcançado ter ido além do pensado inicialmente- a peça foi apresentada 16 vezes. Essa 

dificuldade se deu por alguns motivos. Os principais foram: 

- Dificuldades financeiras para logística dos encontros, já que cada evento do teatro-

fórum era em localidades diferentes;  

- Troca de papéis a cada vez que acontecia o teatro-fórum; 

- Redução do número de personagens na peça, o que levou a um empobrecimento 

cênico, então a peça perdeu em qualidade; 

 - A falta de um coringa experiente como mediador entre plateia e a discussão 

socioambiental do teatro-fórum foi percebido na maior parte dos eventos, exceto o grupo 

pertencente ao Grupe Teatral Raízes Nordestinas, que reduziu a peça a personagens fixos 

permitiu a continuidade das apresentações. Esse grupo vem apresentado atualmente nas 

comunidades do alto sertão sergipano.  
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Sugerimos que sejam trabalhados pequenos núcleos em cada região, para que a peça 

esteja completa com coringa e personagens não havendo necessidade de todo o grupo se 

encontrar para realizar as apresentações; 

Em relação à Flor da Permacultura trazemos como pontos positivos:  

a) As pétalas da Flor da Permacultura, um conceito de agroecologia que serviu como  

ferramenta norteadora de investigação das temáticas relevantes quanto à sustentabilidade;  

b) Seus princípios levam a uma maneira rápida de se montar um diagnóstico 

socioambiental, no qual podemos chegar a um modelo local de questões urgentes a serem 

trabalhadas contextualizadas com sua realidade. Portanto a Flor da Permacultura Local, é um 

modelo rápido, efetivo, que dá uma ideia geral de sustentabilidade local que reúne as 

fortalezas e as fraquezas da comunidade para a partir daí desenvolver-se ações efetivas 

voltadas para resolução dos problemas apontados. 

c) O modelo da flor tem finalidades que levam a sustentabilidade local, porém 

primeiramente precisou ser contextualizada com a realidade local para que seja efetiva 

enquanto ferramenta-diagnóstico. 

Como pontos negativos destacamos:  

a) Compreendemos que a experiência é recomendada e válida para ser realizada por 

pessoas que tenham um domínio básico ao menos da teoria tanto do TO quanto da 

Permacultura, o que a torna específica.  

b) Aprendemos que é necessária uma quantia mínima de recursos financeiros para 

compra de material e logística para realização da Oficina de Teatro;  

Em relação a junção do TO e da Flor da Permacultura como metodologia de EA do 

sensível, destacamos como  ponto positivo a elasticidade da proposta da oficina apresentado 

no Quadro 4.3 (Vivências da Oficina). Essa programação pode ser modificada para ser 

trabalhada com qualquer grupo em qualquer localidade com qualquer tema ligado à questões 

socioambientais desde que as pétalas/temas sejam devidamente contextualizadas pelo 

facilitador com a realidade local. Essa versatilidade da proposta reside principalmente no 

tocante a escolha dos jogos e exercícios (BOAL 2006, 2009; RYNGAERT, 2009; SPOLIN, 

1982) de acordo com o grupo que se deseje trabalhar. 
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O Teatro do Oprimido funciona principalmente no tocante a montagem do teatro-

fórum desde que seguido o método minuciosamente descrito por seu criador Augusto Boal. 

Tentamos modificar o método partindo de uma história de opressão fictícia para atender a 

uma demanda temática de desejo do grupo e não conseguimos enxergar os elementos 

essenciais para montagem do fórum: o opressor, o oprimido e o conflito entre eles ou o que 

Boal denomina de crise chinesa. Portanto sugerimos que o método boalino seja seguido à 

risca para que a experiência alcance seu objetivo de montar um teatro-fórum.   

Fatores limitantes desse trabalho 

Para se realizar uma experiência similar a essa prevendo sua continuidade pela 

comunidade é necessário além do já colocado como pontos negativos da metodologia, que se 

realize uma formação específica de Coringa ou mediador entre os oficinandos que tenham 

esse perfil de mediação, para que eles possam dar continuidade ao trabalho independente do 

facilitador da oficina.  

Futuras linhas de investigação 

Pode-se aprofundar esse estudo, principalmente em relação a plateia, trabalhando o 

que  Desgranges (2010) denomina de Pedagogia do Espetador; bem como melhorar o texto 

criado pelo MCJ, trazendo mais informações para o debate e sensibilizando mais o espect-ator 

para que sinta-se impelido a entrar em cena; desenvolver o teatro político no sentido da 

modalidade de TO conhecida como Teatro Legislativo (BOAL, 2006), em que através do 

teatro são formulados projetos de leis para garantir melhores condições de vida à população. 

Considerações finais 

O TO enquanto metodologia de educação ambiental já havia sido comprovado 

anteriormente (SILVEIRA, 2011). Mas enquanto método de uma educação sensível que é 

também ambiental e percebe o ambiente de forma sustentável, na prática, como a 

Permacultura, tendo sua Flor da Permacultura como norteador temático; cuja estética (BOAL, 

2009) alia o Pensamento Sensível ao Pensamento Simbólico; ainda não havia sido 

experimentada. 

O campo desse trabalho foi pensado restrito a aplicação da Oficina de Teatro 

Ambiental e reflexão sobre a mesma. Não a multiplicações pós-oficina. Uma coisa que não 

contamos incialmente mas nem por isso deixou de nos surpreender foi o caráter transformador 
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dessa metodologia; principalmente no tocante a costurar a teoria com a prática 

simultaneamente.  

Quando digo transformador, é em relação a várias esferas:  

a) em relação a própria pesquisa, que chegou ao campo com uma programação prévia 

e tornou-se uma proposta coletiva aberta de regência múltipla;  

b) transformador para a pesquisadora, que tratou a pesquisa com engajamento; que se 

permitiu entregar ao próprio teatro, priorizando as necessidades do teatro ao invés das 

necessidades engessadas da pesquisa em seus moldes iniciais; 

c) transformador para os sujeitos pesquisados que se perceberam construtores em 

potencial de uma história que acontece no presente e da qual não precisamos ser vítimas desde 

que a encaremos como nossa; 

Então, posso dizer que a oficina mudou quase que completamente do que foi sua 

concepção inicial para o que ocorreu no campo. E mudou num processo de regência múltipla, 

em que o grupo demonstrava suas demandas e propostas e eu acatava e também propunha 

continuamente durante todo o processo. E essa abertura e entrega tanto minha quanto do 

grupo ao trabalho fez com que criássemos coletivamente também o caminho que nos levou a 

nossa compreensão da Sustentabilidade.  

Nesse sentido, entendo o Pesquisador Coletivo como coloca Barbier (2007) como 

sendo o catalizador das mudanças; já que ninguém mais do que eles mesmos entendem sua 

conjuntura; e compreender a realidade que os cerca é também uma questão de ―linkar‖ as 

informações necessárias.  

Cremos que provocar a discussão e reflexão sobre as questões socioambientais, 

conscientizar para mudança e busca de soluções, atentar para emergência desse processo, 

entender a profundidade da crise em que estamos inseridos, nos posicionarmos quanto a essa 

conjuntura, é o papel do educador. Seja ele ambiental ou não. 

Não imaginamos resolver a questão dos agrotóxicos com esse trabalho. Nosso objetivo 

inicial que foi alcançado era o de aliar o Pensamento Sensível ao Pensamento Simbólico para 

melhor compreensão da Sustentabilidade dos jovens do Movimento Coletivo da Juventude do 

sertão sergipano. Diante do Paradigma da Complexidade em que nos encontramos, se não 

desenvolvermos ferramentas diferenciadas, plurais e transdisciplinares para entendermos e 
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comunicarmos o que descobrimos sobre as questões socioambientais, cairemos no que Leff 

(2009) chama de processo falho ao tratarmos de Educação Ambiental.  

Antes caminharmos pelo desconhecido, provocando ações políticas e 

conscientizadoras e sendo provocado por elas, para alcançarmos uma Educação Ambiental do 

Sensível. Talvez assim não precisemos descartar o termo Educação Ambiental como alguns 

autores já o fizeram. Na sociedade da reciclagem e da minimização do consumo ressignificar 

a Educação Ambiental principalmente em sua prática talvez seja uma atitude mais ecológica. 

E certamente a Arte é uma grande aliada nesse processo. Ao menos durante o processo 

artístico esses jovens puderam lidar com a liberdade de criação de sua própria realidade.  

E continuam criando...



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



Referências Bibliográficas 

90 
 

 

BAUER, M. W; GASKELL, G. (Ed.). Pesquisa qualitativa com texto, imagem e 

som: um manual prático. 9. ed. Petrópolis: Editora Vozes, 2011. 516 p.  

 

BARBIER, R. Pesquisa-ação. Brasília: Liber Livro, 2007. 157 p. 

 

BARBOSA, I.B. Jovens e Teatro do Oprimido: (re) criando a cidadania, (re) 

construindo o futuro. 172f. (Dissertação de Mestrado) - Programa Estudos da Criança, 

Universidade de Minho, Portugal, 2011.  

 

BOAL, A. O teatro como arte marcial. Rio de Janeiro: Garamond, 2003. 

 

BOAL, A. Teatro do Oprimido e outras poéticas políticas. 7ª ed rev. e ampl. Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 2005. 

 

BOAL, A. Jogos para atores e não-atores.  6ª ed. rev. e ampl.  Rio de Janeiro: Editora 

Civilização Brasileira, 2006. 347 p. 

 

BOAL, A. Educação, pedagogia e cultura. In: Revista Metaxis: Informativo do 

Centro de Teatro do Oprimido, CTO-RJ, 2007. p. 7-8. 

 

BOAL, A . A Estética do Oprimido. Rio de Janeiro: Editora Garamond, 2009. 256 p. 

 

BRASIL. Decreto-Lei n° 9.795, de 27 de Abril de 1999. Dispõe sobre a educação 

ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências, 

1999. 

 

CABRAL, B. Drama como método de ensino. São Paulo: Hucitec, 2006. 127 p. 

 

CALEGARE, M. G. A; SILVA JUNIOR, N. da. Inter e ou Transdiscilinaridade como 

condição ao estudo de questões socioambientais. In: Revista Internacional 

Interdisciplinar Interthesis. UFSC, v. 9,  n. 2,  p. 216-245, jul-dez 2012 . Disponível 

em: <http://dx.doi.org/10.5007/1807-1384.2012v9n2p216>. Acesso em 02 jun 2013. 

 

CAMARGO, A. L. B. Desenvolvimento Sustentável: Dimensões e Desafios- 

Campinas: Editora Papirus, 2003. (Coleção Papirus Educação). 160 p. 

 

CAMPOS. P. ; GORAYEB, A. ; DA SILVA, E. V. A Arte como ferramenta para 

melhoria da qualidade de vida em Pindoretama/CE. In: VII CONGRESSO 



Referências Bibliográficas 

91 
 

 

BRASILEIRO DE AGORECOLOGIA, 12 a 16/12/2011, FORTALEZA/CE. Anais 

eletrônicos. Fortaleza, 2011. Disponível em: <http: www.aba-

agroecologia.org.br/ojs2/index.../10768/7323>. Acesso em: 02 abr. 2012. 

 

CAMPOS. P; PINCELLA, I.; GORAYEB, A.; DA SILVA, E.V. Arte Educação 

Ambiental: o Teatro na trilha de práticas sustentáveis. In: Gorayeb, A. ; Silva, E. V. 

(org.). Agroecologia e Educação Ambiental Aplicadas ao Desenvolvimento 

Comunitário. Fortaleza: Expressão Gráfica e Editora, 2012, p. 85 -101.   

 

CAMPOS, P. Educação Ambiental através do Teatro: por uma Estética do (des) 

Oprimido. In: II ENCONTRO INTERDISCIPLINAR EM COMUNICAÇÃO 

AMBIENTAL, EICA/UFS, 27 a 29/05/13, ARACAJU/SE. Anais eletrônicos. Aracaju, 

2013. Disponível em:  

<http://www.rica.eco.br/rica/arquivos/anaiseica2013/EICA%202013-38-

Educa%C3%A7%C3%A3o%20ambiental%20atrav%C3%A9s%20do%20teatro.pdf>. 

Acesso em: 04 dez. 2013. 

 

CAPRA, F. O ponto de mutação. São Paulo: Cultrix, 1994. 

 

CAPRA, F. A teia da vida: uma nova compreensão científica dos sistemas vivos. 6.ed. 

São Paulo: Editora Cultrix, 2001. 256 p. 

 

CAPRA, F. Alfabetização ecológica: o desafio para a educação do século 21. In: 

TRIGUEIRO, André (org.). Meio ambiente no século 21. Rio de Janeiro: Sextante, 

2003. 

 

CARNEIRO, R. Em busca do sol: o Direito, o Conflito e o Teatro do Oprimido. 

(Dissertação de Mestrado), Direito, Universidade de Brasília, 2006. 

 

CASTRO – POZO, T. O sistema coringa do teatro do oprimido e sua ação anti-

globalização. (Tese de Doutorado), Ciências da Comunicação, Universidade de São 

Paulo, 2006. 

 

COIMBRA, J. A.A. Considerações sobre a interdisciplinaridade.In: Philippi Jr., Arlindo 

(org.).  Interdisciplinaridade em Ciências Ambientais / A. Philippi Jr., C. E. M. 

Tucci, D. J. Hogan, R. Navegantes. - São Paulo: Signus Editora, p. 52-70, 2000. 

 

COSTA, V.L. Interdisciplinaridade e Sociedade. In: Philippi Jr., Arlindo (org.).  

Interdisciplinaridade em Ciências Ambientais / A. Philippi Jr., C. E. M. Tucci, D. J. 

Hogan, R. Navegantes. - São Paulo: Signus Editora, p. 185-196, 2000. 



Referências Bibliográficas 

92 
 

 

COSTA, S. L. Aspectos jurídicos e ambientais da gestão de resíduos sólidos urbanos  na 

região metropolitana de Aracaju. (Dissertação de Mestrado) – Programa de 

Desenvolvimento e Meio Ambiente, Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 

2011.  

 

DESGRANGES, F. A pedagogia do espectador. 2ª ed. São Paulo: Hucitec, 2010. 185 

p. 

 

DI CIOMMO, R. C. Relações de gênero, meio ambiente e a teoria da complexidade. In: 

Estudos feministas, Florianópolis, v. 11, n 2, p. 423-443, julho-dezembro, 2003. 

 

DIAS, G. F. Educação ambiental: princípios e práticas. 9. ed. São Paulo: Editora 

Gaia, 2004. 551 p. 

 

DIEGUES, A. C. S. Ecologia humana e planejamento em áreas costeiras. 2ª ed. São 

Paulo: Núcleo de Apoio à Pesquisa sobre Populações Humanas em Áreas Úmidas 

Brasileiras, USP, 2001.   

 

DUARTE JUNIOR, J. F. Porque arte- educação?  5ºed. Campinas: Editora Papirus, 

1988. 

 

FAVARETTO, C. F. A cena e a sala. In: Revista Sala Preta (USP), São Paulo, v. 04, 

p. 203-206, 2004. 

 

FREIRE, P. Educação como prática da liberdade. Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra, 

2009. 158 p. 

 

GÓIS, C. B.; CARVALHO, A. F. A mística do MST: um prisma de possibilidades. In:  

IV COLOQUIO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE, 

UFS, 2010. 

 

GARDNER, H. Inteligências Múltiplas – A teoria na prática. Porto Alegre: Artmed, 

1995. 

 

GOETZ, J.P.; LECOMPTE, M. D. Etnografía y diseno cualitativo en investigación 

educativa. Madrid: Editora  Morata, 1988. 

 

GOKDAG, E. Theatre of the Opressed in its applications in Turkey. (Tese de 

Doutorado) – University Nebrasca, Lincoln, 2002. 



Referências Bibliográficas 

93 
 

 

 

GRÜN, M. Ética e Educação Ambiental: a conexão necessária. São Paulo: Papirus, 

1996, 120p. (Coleção Magistério: Formação e Trabalho Pedagógico). 

 

GUINSBURG, J (Coordenador). Dicionário do teatro brasileiro: temas, formas e 

conceitos. São Paulo: Perspectiva, 2006. 354 p. 

 

HITCHOCH, G. ; HUGHES, D. Research and the Teacher: a qualitative introduction 

to School- Based Research. London: Routledge, 1995. 

 

HUSSEIN, A. The use of triangulation in Social Sciences Research: Can qualitative e 

quantitative methods be combinaded. Journal of Comparative Social Work. p. 1-12. 

2009/1 

 

LAKATOS, E. M.; MARCONI,  M.  de A. Técnicas de Pesquisa. São Paulo: Editora Atlas 

S.A, 2002. 

 

LAVILLE, C.; DIONNE, J. A construção do saber: manual de metodologia de 

pesquisa em ciências humanas. Christian Laville e Jean Dionne; tradução Heloisa 

Monteiro e Francisco Settineri. — Porto Alegre: Artmed; Belo Horizonte: Editora 

UFMQ, 1999. 

 

LEAL, D. Narrativas de participação: estudo foucaultiano sobre as poéticas do Teatro 

do Oprimido nas plenárias  

 

LEFF, Enrique. Saber ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, 

poder. 7. ed. Petrópolis: Editora Vozes, 2009. 494 p. 

 

LEGAN, L. A escola sustentável: eco-alfabetizando pelo ambiente. Pirenópolis: IPEC, 

2004. 171 p. 

 

LOUREIRO, C. F. B.; LAYRARGUES, P. P. ; CASTRO, R. S. Sociedade e meio 

ambiente: a educação ambiental em debate. 4ª ed. São Paulo: Editora Cortez, 2006. 

183 p.  

 

MACEDO, R. S. A etnopesquisa crítica e multireferencial nas ciências humanas e 

na educação. Salvador: EDUFBA, 2000. 297p. 

 



Referências Bibliográficas 

94 
 

 

MENDES, E. O Teatro do Oprimido a serviço da Educação Popular na construção 

de um ser crítico/libertador (Dissertação de Mestrado) – Programa de Educação 

Popular, Universidade Federal da Paraíba, 2000.   

 

MMA. Encontros e Caminhos: Formação de Educadoras(es) Ambientais e 

Coletivos Educadores / Luiz Antônio Ferraro Junior, organizador. – Brasília, MMA, 

Diretoria de Educação Ambiental, 2005. 358 p. 

 

MOLLISSON, B. Introductions to permaculture. Ten Speed Pr; Revised edition, 

1997. 216 p. 

 

MONTECINOS, M. Teatro del Oprimido – una herramienta del intervención social. 

(Tese de Doutorado) – Faculdade de Filosofia e Humanidades – Universidade Austral 

do Chile, 2005. 

 

MORAN, E. F. Meio ambiente e ciências sociais: interações homem-ambiente e 

sustentabilidade/ Emilio F. Moran; tradução Carlos Slak. – São Paulo: Editora Senac, 

2011. 

 

MORIN, E. O método: A natureza da natureza. Vol. 1. Título original: La méthode 1: 

la nature de la nature. Éditions du Seuil, 1977.  

 

MORROW, R.  Permacultura passo a passo. Pirenópolis: IPEC, 1993. 155p.  

 

MOTOS-TERUEL, T. ; NAVARRO-MORÓS, A. Estrategias del Teatro del Oprimido 

para la formácion permanente del professorado. Magis Revista Internacional de 

Investigacion em Educacion, v.4, n 9, p. 619-635, 2012.  

 

NUNES, S. Boal e Bene: contaminações para um teatro menor. (Teste de Doutorado)- 

Psicologia Clinica, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2004. 

 

PARANHOS, E. Nós: Do-discentes e Espect-atores! (Dissertação de Mestrado) -

Faculdade de Educação, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2009. 

 

PEDROSO, R. Teatro do Oprimido: em busca de uma prática dialógica. (Dissertação 

de Mestrado) – Educação: Psicologia da Educação, Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo, 2006. 

 



Referências Bibliográficas 

95 
 

 

PEREIRA. M. ; CAMPOS, P. MELO, C. BARROSO, S. M.; GORAYEB, A. Árvore do 

Bem viver: Educação Ambiental e diálogos de saberes sustentáveis. In: Gorayeb, A. ; 

Silva, E. V. (org.). Agroecologia e Educação Ambiental Aplicadas ao 

Desenvolvimento Comunitário. Fortaleza: Expressão Gráfica e Editora, 2012. p. 49 - 

71. 

 

READ, H. E. S. ; SIQUEIRA, V. L.A educação pela arte. Ed. Martins Fontes, São 

Paulo, 2001. 366 p. 

 

RODRIGUES,C.G. ; HENNING, P.C. Por uma educação do micro: ensaios sobre 

experimentações no corpo. In: Interacções, n. 21, p. 179-189, 2012. 

 

RYNGAERT, J. Tradução Cássia Raquel da Silveira. Jogar, representar: práticas 

dramáticas e formação. São Paulo: CosacNaify, 2009. 278 p. 

 

SANCTUM, F. Estética do Oprimido de Augusto Boal – uma odisseia pelos sentidos. 

129f. (Dissertação de Mestrado) - Programa de Pós- graduação em Ciência da Arte, 

Universidade Federal Fluminense, 2011.  

 

SANTOS, B. S. Renovar a teoria crítica  reinventar a emancipação social. Tradução 

Mouzar Benedito. São Paulo: Ed. Boitempo, 2007. 

 

SANTOS, B. S. Um discurso sobre as ciências  6ª ed. São Paulo: Cortez, 2009. 

 

SANTOS, J. E.; SATO, M. A contribuição da educação ambiental à esperança de 

Pandora. 3. ed. São Carlos: RiMa, 2006. 604 p. 

 

SILVEIRA, E. A arte do encontro: a Educação Estética Ambiental atuando com o 

Teatro do Oprimido. Educ. Rev. [online]. v 25, n 3, p. 369-394, 2009. 

 

SPOLIN, V. Improvisação para o teatro. São Paulo: Perspectiva, 1992. 

 

STEINER, R. A Arte da Educação: O Estudo Geral do Homem, Uma Base Para a 

Pedagogia. 2ª  ed. São Paulo: Antroposófica, 1995. 

 

TEIXEIRA, T. Dimensões sócio-educativas do Teatro do Oprimido: Paulo Freire e 

Augusto Boal. (Tese de Doutorado)- Departamento de Pedagogia Sistemática e Social, 

Universidade Autónoma de Barcelona, 2007. 



Referências Bibliográficas 

96 
 

 

TENDLER, S. O veneno está na mesa. Produção Caliban. 2011. Disponível em: < 

http://www.youtube.com/watch?v=8RVAgD44AGg>. Acesso em: 04 dez. 2013. 

 

THIOLLENT, M. Metodologia da pesquisa-ação. 14ª ed. São Paulo: Cortez, 2005. 

132 p. 

 

Web:  

http://coletivodajuventude.blogspot.com.br/ (Movimento Coletivo da Juventude, 

acesso em 15/11/2013). 

www.ctorio.org (Centro de Teatro do Oprimido/RJ, acesso em 15/11/2013). 

http://youtu.be/qyroQfwEELo (Documentário do Processo, acesso em 04/12/2013). 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=8RVAgD44AGg
http://coletivodajuventude.blogspot.com.br/
http://www.ctorio.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apêndice A 

97 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 

 

Pesquisa: O Teatro do Oprimido na Educação Ambiental do Coletivo da Juventude,SE  

QUESTIONÁRIO   

Informações gerais 

Data:                                                         N° do Questionário(não preencher): 

 

Nome:  

 

Data de nascimento: 

 

Contato: 

 

Endereço: 

 

Pertence ao movimento: 
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Preencha os campos abaixo de acordo com o que você entende por essas palavras. Exemplo::LO 

Segurança alimentar me lembra ‘isso’.  Utilize ao menos três palavras para cada termo listado 

abaixo. 
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ENTREVISTA 

Informações gerais 

Data:                                                         N° da Entrevista (não preencher): 

 

Nom   Nome e do entrevistado:  

 

Data  Data de nascimento: 

Da 

Contato: 

 

Endereço: 

 

 

Pertence ao movimento: 

 

 

 

I)Após ter participado da oficina de Teatro do Oprimido responda as questões abaixo 

referentes a essa oficina. 

O que você achou da oficina? 

 

 

 

 

Quais os pontos positivos?  

 

 

 

 

1) Quais os pontos negativos? 

 

 

 

 

2) O que você acrescentaria na oficina? 

 

 

 

3) O que você tiraria? 

 

 

4) O que deixou a desejar? 
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5) O que você mais gostou de fazer? 

 

 

 

6) O que você menos gostou de fazer? 

 

 

 

7) Como você se sentiu ao longo do processo? 

 

 

 

8) Defina em 2 linhas o que significou ter participado dessa oficina para você. 
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Criaturgia para encenação em Teatro do Oprimido – Coletivo da Juventude/ 

Sertão/2012   

(Início da peça com um cortejo animado contendo maculêlê, malabares, e música) 

Máquina de ritmos com poema (Jean) – figurino preto neutro: central Suely (quem da as 

marcas) – rápido alto lento congela – sai da máquina e dá o texto do poema pra plateia. 

Volta pra maquina – rápido, mais rápido até explodir- câmera lenta – forma as imagens 

3 fotos, congela conta até 3 e forma a seguinte. Enquanto isso Suely da um poema pra 

platéia de autoria de Maria sobre sustentabilidade: 

Vivemos em uma Sociedade 

De bastante Contradição 

Onde ouvimos todos os dias “Vamos expandir a produção” 

De um lado a burguesia/ Do outro o trabalhador 

Que sofre todo dia/ O poder do Opressor 

Sem pensar nas conseqüências 

Querem aumentar a riqueza 

Destruindo Fauna e flora 

E aumentando a pobreza 

 

Peça: Agrotóxicos: uma idéia que engana 

Personagens: 

Maria – Maria 

Zé (marido da Maria)- Ildo 

Filho da Maria- Marquis 

Filha da Maria- Mileny 

Galo- Dexter 

Galinha- Edvania 

Vaca – Hel 

D. candinha - 

  

S. Marinaldo- 

Presidente da Associação- 

D. Aparecida-José 

Pé de tomate-  

Paulo(Técnico inganagro)- geovani 

Motorista- 

Segurança-  
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MOMENTO I – Formação da peça com personagens posicionados em seus devidos 

lugares... Nessa organização Maria dorme com José e só acorda ao cantar do galo, 

quando Maria se levanta liga o rádio e inicia a música que irá cantar a história de 

rotina de Maria. (MARCAR AS ENTRADAS DE ANIMAIS) 

MÚSICA- ROTINA DE MARIA 

(CHEGAM OS FILHOS DE MARIA ESCOLA: GONÇALO E SEBASTIANA) 

GONÇALO: Mainha mandaram avisar a senhora que hoje de tarde vai ter uma reunião 

lá na associação diz que é pra dar umas sementes pra plantar. 

MARIA: Que história é essa? Dê o recado direito menino, venha aqui menino. Isso é 

uma peste mesmo homi. (Chega tonho da roça) 

TONHO: Ei, muié bote o comê. 

Maria: Os meninos vieram com uma conversa que hoje vão dar umas semente, e que 

vai ter uma reunião lá na associação, diz que é umas duas horas, tu vai tonho? 

TONHO: Hum! Só se eu não tivesse o que fazer, reunião é coisa de muié. Vá você, 

mais é nada home, eu vou é trabalhar.( Tonho sai de Cena, e inicia a música que conta a 

tragetória e Maria se arrumando para ir pra reunião) 

MÚSICA:... Maria se arrumando (continua a musica da rotina de Maria) 

 

MOMENTO II: Maria chega na reunião cumprimenta os amigos da comunidade, 

e puxa o assunto da reunião. 

MARIA: Boa tarde gente!!! Bença tia candinha. 

DONA CANDINHA: Deus Abençõe. Maria hoje tá tão pronta óia! (todos concordam 

com Dona Candinha) 

TODOS: É verdade, verdade 

MARIA: É né, tem se aprontar, pra ganhar as coisa agente tem que se ageitar.(Todos 

riem junto com Maria) 

SEU MARINALDO: Será que esse home vai vim mesmo gente? Eu tenho que dar 

ração o gado ainda? O povo só inventa reunião. (Chega Paulo Vasconcelos o Técnico) 

PAULO: Boa tarde pessoal como é que estão as coisas? 

Todos dizem Juntos: Boa tarde seu menino! 

PAULO: Então pessoal boa tarde, mais uma vez né, meu nome é José Paulo de 

Vasconcelos, sou técnico da ENGANAGRO agente tá com umas propostas para ajudar 
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no desenvolvimento da comunidade, Porque agente sabe que essa região é muito 

quente, sabemos também que vocês tem muita dificuldade de aumentar a produção, e o 

nosso país precisa expandir a agricultura familiar, essa é uma meta da gente em parceria 

com o governo Federal. Pois bem, já falei de mais, a novidade que nós trazemos meus 

amigos, é a possibilidade de um plantio que dê resultado com a utilização dessas 

sementes, sendo que estas já vem com um melhoramento genético, ou seja, é plantar e 

colher, não importa o clima! (Dá um ataque de tosse em Paulo) 

DONA CANDINHA: Tome um chazinho de Limão meu filho, viu? 

MARIA: Sim seu, cume, seu Vasconcelos, mais como agente planta esse negócio 

diferente? Chique né, tô vendo que já vem tudo empacotadinho, dá certo mesmo meu 

filho? 

SEU MARINALDO: Sim e não sai caro não? E compensa? 

PAULO: Como é o nome do senhor mesmo?  

MARINALDO: Marinaldo!! 

PAULO: Assim o senhor me ofende seu Marinaldo, eu vou doar as sementes junto com 

os defensivos, os defensivos serve pra duas coisas tanto para matar as pragas quanto pra 

matar as plantas invasoras, que atrapalha a cultura, vocês não ficam com as mãos cheias 

de calos limpando os matos pra não atrapalhar o plantio ( o pessoal diz: FICA) Então, 

acabou esse problema. A única coisa que vocês vão me dar como retorno da nossa vinda 

aqui é apenas vinte quilos da sua produção, vejam pessoal, o que são vinte quilos perto 

do tamanho da produção depois DESSA AJUDA MINHA. 

MARIA: Sim, mais o que é que eu faço pra ganhar esse quit. 

PAULO: Há é muito fácil, vocês só tem que assinar esse termo de compromisso, que é 

pra mim prestar conta lá na INGANAGRO. 

DONA APARECIDA: E ai pessoal nós vamos querer? 

PRESIDENTES DA ASSOCI: Pessoal só pra complementar a fala de nosso amigo 

Paulo, esse é um projeto importante porque vai desenvolver nossa comunidade, sem 

falar que agente só tem a ganhar, e melhor, agente não vai pagar nada por isso. 

MARIA: Então se é assim nóis vamos querer. Sim mais vamos pros finalmente, cadê os 

pacotinhos. 

PAULO: Primeiro assine aqui dona Maria chegue. 

MÚSICA- Maria assina o contrato/ E sai pra casa animada/ E vai plantar na sua 

rooooooça. 

(Maria chega em casa e partilha a novidade das sementes com Tonho) 
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MARIA: Tonho, Tonho, Cheguei meu véi! 

TONHO: Hum!!! Deixe de saliença.E você foi pra onde com esse baton vermelho? E 

com essa cara branca tu num é branca? 

MARIA: Tá! Thâ. Pra ficar bonita né tonho, pra ver se agente ganha as coisas! Você 

num mandou eu ir? Ói Tonho eu ganhei um pacote cheinho sementes e ainda vem os 

remédio pra derrubar os matos. Nós não vamos nem fazer calo puxando enxada!  

TONHO: (fazendo um cigarro) Hum! Amanhã nóis pranta então. 

MARIA : Me dê um pouquinho de fumo aí vá tonho. 

TONHO: Hum! Vá buscar. 

MARIA: Traga o fumo de seu pai menino, faça alguma coisa. 

(chega Sebastiana e Gonçalo, correndo para entregar o fumo a mãe- Sai Maria e Tonho 

da cena, aparece uma passagem de tempo para simular a chegada do casal na roça) 

MOMENTO III- AÇÃO COM VENENO 

MÚSICA- Tempo de Maria e Tonho passando veneno na roça... 

MARIA: Tonho deram esse frasco grande aqui dizendo que dava pro ano todo, mais 

como agente quer produzir ligeiro vamos botar todinho logo, tonho? 

TONHO: Hum! Você quem sabe muié, bote um pouquinho nos tomate, nos alface, nos 

mói de cuento... 

( faz um rufo na zabumba pra dizer que tá crescendo a lavoura, e dá um blek) 

MARIA: Óia, tonho, num é que o peste do remédio é bom mesmo, oi o tamanho dos 

tumate.Vamos levar umas verdurinha pra fazer a salada de agora mei dia? 

PÉ DE TOMATE – (só cresce) 

TONHO: Sim muié, mais os feijão tá, murcho, murcho... 

MARIA: Deixe de ser tabaréu, é porque não choveu ainda, você não entende as coisas 

do tempo não, Tonho a nossa região é muito quente e agente vai produzir tudo, Vamos 

embora, os meninos tão já chegando da escola e tão tudo com fome. 

MOMENTO III.I- CONSEQUÊNCIA 

(Maria chega e coloca o cesto de tomate na mesa e sai, nisso chega Gonçalo e diz) 

GONÇALO: Eita peste vou comer esses tomate tudinho com sal agora quer vê o 

cranco.(come todos os tomates do cesto e logo começa a cair no chão se batendo até a 

morte, chega Maria e Tonho) 
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MARIA: (Desesperada) Gonçalo, Gonçalo, meu filho, tonho socorra tonho, Gonçalo 

morreu, tonho me ajude tonho. 

MÚSICA: (Triste até sair da cena) 

MOMENTO IV- CONFLITO (Chega Maria e Paulo na Cena paralelamente, para 

não haver atrasos no conflito nisso Chega Paulo com um carrão na frente da casa 

de Maria e buzina) 

PAULO: A senhora é Dona Maria dos Prazeres Soares dos Santos? 

MARIA: Seu Paulo, que bom que bom revelo! 

PAULO: Pois bem! Não posso dizer o mesmo, porque a senhora não cumpriu o acordo 

que combinamos naquela reunião tá lembrada? A senhora não levou os 20 quilos da 

produção que ficou encaminhado na reunião. 

MARIA: Ô seu Paulo não fale assim não, eu perdi a roça e até o meu filho seu Paulo. E 

agente tá desconfiado que foi seus remédio que fez mal pro finado, e meu Zé é um 

pigarro na garganta. 

PAULO: Não desconverse não dona Maria, o que eu acertei com a senhora foi os vinte 

quilos de feijão, eu não acertei nem plano funeral pra seu filho e nem lhe devo remédio 

de garganta pra seu marido não. 

MARIA: Sim mais acerto nóis fez, mais contrato o que é isso? 

PAULO: Olhe aqui o contrato que você assinou. 

MARIA: Sim mais o que eu assinei era menozinho. 

PAULO: Mais assinou, esse não é o seu nome? 

MARIA: é. 

PAULO: Bom já que a senhora não tem a semente, o que é que a senhora tem?  

MARIA: Tem umas galinhas aí, mais é dos meninos, tem uns porco mais é de Tonho, 

mais tem Gerusa minha vaquinha, tão gordinha a bichinha, mansinha. 

PAULO: Gerusa né? Gerusa, chega pra cá Gerusa. Apois é ela mesmo que vai comigo! 

Na falta das sementes José Paulo de Vasconcelos leva Gerusa.Cabras amarre Gerusa e 

bote no na caminhoneta.(Os seguranças saem do carro e vão em direção a vaca) 

MARIA: Não seu Paulo não leve Gerusa não, é porque ela dá um leitinho todo dia 

sabe.( Maria fica desesperada, chama por tonho, tonho num aparece e etc) 

PAULO: Não, dê licença aí, pode levar cabra pode levar. (amarra a vaca e sai 

puxando a vaca para o carro) 
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MOMENTO DE FÓRUM – PARTICIPAÇÃO DO PÚBLICO, O CURINGA 

MOTIVA A PLATÉIA A PARTICIPAR DO MOMENTO DE INTERVENÇÃO DA 

PEÇA. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


