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Introdução - Márcia Pompeo Nogueira

Seminário Teatro e Comunidade: 
Interações, Dilemas e Possibilidades

Introdução

A proposta deste Seminário surge da necessidade de tra-
zer para a academia a reflexão sobre práticas teatrais em comuni-
dades. Apoiado na nossa prática de ensino, pesquisa e extensão 
nessa área, o Seminário busca enriquecer o debate sobre esta mo-
dalidade teatral, ampliando a bibliografia e integrando profissio-
nais que atuam nessa área no Brasil e no exterior. A hipótese que 
guiou nossa proposta é a de que a o teatro em comunidades é 
uma das modalidades teatrais mais praticadas no Brasil, mas so-
bre a qual o debate ainda não adquiriu visibilidade na academia.

O conceito de comunidade que nos guia se apóia na 
definição de Baz Kershaw que identifica duas modalidades 
básicas: Comunidades de local, “criadas por uma rede de re-
lacionamentos formados por interações face a face, numa área 
delimitada geograficamente”1 e Comunidades de interesse, 
“formadas por uma rede de associações que são predominan-
temente caracterizadas por seu comprometimento em relação a 
um interesse comum. Quer dizer que estas comunidades podem 

1 KERSHAW, Baz. The Politics of Performance: Radical Theatre as So-
cial Intervention. Londes: Routledge, 1992, p.31.
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não estar delimitadas por uma área geográfica particular. Quer 
dizer também que comunidades de interesse tendem a ser expli-
citas ideologicamente, de forma a que mesmo se seus membros 
venham de áreas geográficas diferentes, eles podem de forma 
relativamente fácil reconhecer sua identidade comum”2. 

Em ambos os casos, as comunidades representam um 
espaço de comunicação, de aproximação, situando-se, nas pa-
lavras de Anthony Cohen, num espaço intermediário entre a 
família e a sociedade.

Comunidade não se define apenas em 
termos de localidade. (…) É a entidade à qual 
as pessoas pertencem, maior que as relações 
de parentesco, mas mais imediata do que a 
abstração a que chamamos de “sociedade”. É 
a arena onde as pessoas adquirem suas expe-
riências mais fundamentais e substanciais da 
vida social, fora dos limites do lar3.

O evento procurou situar o Teatro em Comunidades no 
contexto contemporâneo, caracterizado pelas políticas neolibe-
rais de globalização. As perguntas que nos guiavam são: qual 
seria o potencial do Teatro em Comunidades nesse contexto? 
Que dilemas e possibilidades estariam envolvidas nessa relação 
entre o global e o local? Quais seriam os caminhos possíveis 
para esse tipo de teatro? 

A palestra de abertura, ministrada pelo nosso convida-
do internacional, o professor Tim Prentki4 - Contra-Narrativa 
- Ser ou Não Ser: Esta Não é a Questão (traduzida pela Dra. 
Maria Isabel Orofino5) - representou uma forma de responder a 
essas questões. Diferentemente da perspectiva corrente da pós-
modernidade, que sugere que não existem mais as grandes nar-
rativas, uma vez que elas foram dissolvidas nos conflitos globais 
do século XX, o palestrante argumenta que “os conflitos entre 
as grandes narrativas deram lugar neste século à dominân-

2 KERSHAW, Baz. The Politics of Performance: Radical Theatre as So-
cial Intervention. Londes: Routledge, 1992, p.31.
3 COHEN, Anthony. The Symbolic Construction of Community. Lon-
dres: Routledge, 1985, p.15.
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cia de uma única e totalizante super-narrativa do capitalismo 
em sua forma corrente: o modelo neoliberal de globalização” 
(PRENTKI). Tanto a narrativa quanto sua contra-narrativa são 
motivadas pelo desejo de poder. Se uma é derrotada, a outra 
se torna a narrativa dominante. A proposta de uma “narrativa 
alternativa”, que tenha como objetivo a criatividade e imagina-
ção, é defendida pelo autor. A construção de narrativas alterna-
tivas aparece, nesta palestra, como um importante papel para a 
arte e mais especificamente o teatro em comunidades.

A escolha dos temas das mesas dos dois dias seguin-
tes e as pessoas convidadas como palestrantes baseou-se em 
dados oriundos da pesquisa “Banco de Dados sobre Teatro na 
Comunidade”, coordenada pela organizadora do evento, se-
gundo a qual a origem da prática teatral em comunidades, no 
Brasil, inclui, na maioria dos casos, o chamado teatro de gru-
po, as ONGs, os movimentos sociais, as políticas públicas e os 
grupos religiosos. A mesa do dia 13/11/2008 – Interações entre 
o Teatro de Grupo e o Teatro na Comunidade – mediada por 
Narciso Telles6, incluiu: Sergio de Carvalho7, diretor da Cia do 
Latão, de São Paulo e Paulo Flores fundador e atuador da Tribo 
de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveis, de Porto Alegre, como repre-
sentantes do Teatro de Grupo e Erisvaldo Aparecido da Silva 
do grupo Filhos da Mãe... Terra, do MST, como representante do 
Teatro em comunidades de origem de movimentos sociais, no 
caso o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST. 
Como nem todos os palestrantes da mesa têm perfil acadêmico, 
optamos pela transcrição integral da mesa8, incluindo as res-
postas às questões feitas pela plenária no final. Tanto Sergio de 

4 Tim Prentki é coordenador do Mestrado em Teatro e Mídia para o 
Desenvolvimento, do King Alfred´s College, Winchester, Inglaterra. 
Autor do Livro Popular Theatre in Political Culture. Bristol: Intel-
lect, 2000. Editor do número especial da revista Reserach in Drama 
Education:Impact Assessment and Applied Drama. Organizador do 
libro Applied Theatre Reader. London: Routledge, 2008.
5 Maria Isabel Orofino é professora do Programa de Pós Graduação 
em Teatro da UDESC.
6 Prof. Dr. Narciso Telles é professor do Curso de Teatro e Música da 
Universidade Federal de Uberlândia.
7 Prof. Dr. Sergio de Carvalho é professor do Departamento de Teatro 
da ECA USP.
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Carvalho como Paulo Flores referiram-se à ligação do trabalho 
de seus grupos com o MST; e a presença de um representante 
do grupo do MST, deixando clara a sua perspectiva de trabalho, 
deu uma atualidade e relevância aos debates dessa mesa.

A mesa do dia 14/11/2008 – Caminhos do Teatro em 
Comunidades no Brasil – contou com Juliano Borba9 fazendo a 
mediação e incluiu Vicente Concílio, da UDESC, falando sobre 
Teatro em Prisões: cacos de uma trajetória paulistana; Clóvis 
Massa, da UFRGS, falando sobre Teatro Comunitário e Promo-
ção Pública: O Projeto de Descentralização da Cultura de Por-
to Alegre e Luiz Paulo Corrêa e Castro, dramaturgo do grupo 
Nós do Morro, do Morro do Vidigal no Rio de Janeiro, sobre a 
trajetória de seu grupo. Estão publicados nestes anais a íntegra 
dos textos de Clóvis Massa e Vicente Concílio. A contribuição de 
Luiz Paulo Corrêa e Casto foi transcrita10 e inserida nos anais.

Participaram do evento em torno de 50 (cinquenta) pes-
soas, entre elas professores, alunos de graduação e mestrado em 
Teatro da UDESC, e comunidade em geral. Além das mesas aci-
ma citadas o evento contou com um workshop ministrado pelo 
prof. Dr. Narciso Telles: A proposta do grupo Cultural Yuya-
chkani, cujo resumo está também presente nestes anais; e as 
seguintes comunicações: Projeto de Teatro no Bairro Canaã: o 
teatro como meio de transformação da realidade sociocultural 
de adolescentes de uma comunidade de Uberlândia-MG por 
Wellington Menegaz de Paula; Grupo de Teatro Nós do Mor-
ro: uma prática de teatro por comunidade, por Flávia Janiaski 
Vale; Ações de Grupos teatrais em comunidades de periferia 
urbana no Brasil por Maria Amélia Gimmler Netto.

Houve muita integração entre as mesas. A proposta de “nar-
rativas alternativas” destacada na palestra inaugural foi retomada 
pelos palestrantes dos dias subsequentes, que identificaram, nos seus 
caminhos trilhados, pistas para se concretizarem essas alternativas.

8 Transcrição feita pela mestranda da UFRS Maria Amélia Gimmler 
Netto e revisada pelos palestrantes.
9 Juliano Borba é professor do Departamento de Teatro do Centro de 
Artes - CEART/UDESC.
10 A transcrição da palestra foi feita por Marina Henriques Coutinho, 
que pesquisa o grupo Nós do Morro como parte de seu doutorado na 
UNIRIO e contou com a revisão do palestrante.
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A hipótese inicial da invisibilidade do Teatro em Co-
munidades para a academia no Brasil se confirmou na afirma-
ção de três palestrantes professores universitários de cursos 
de graduação e pós-graduação no Brasil: Dr. Clóvis Massa, Dr. 
Narciso Teles e Dr. Sérgio de Carvalho. Em diferentes momen-
tos do evento estes três pesquisadores disseram que esta foi a 
primeira vez que trataram deste tema, objeto de sua pesquisa 
teórica ou estética, num evento científico no Brasil.

Foi fundamental para a realização deste evento o apoio 
do CNPq, do Centro de Artes da UDESC, e do King Alfred’s 
College que financiou as passagens do professor Tim Prentki. A 
avaliação da coordenação do evento é muito positiva. Sabemos 
que existem ainda muitos aspectos do Teatro em Comunidades 
que ainda precisam ser abordados, neste sentido nossa expecta-
tiva é de que eventos como esses tenham continuidade.

O Seminário Teatro e Comunidade: Interações, Dile-
mas e Possibilidades está assim documentado nestes anais: no 
formato de artigo e através da transcrição das palestras. A revi-
são dos artigos fica sob responsabilidade de seus autores.

Dra. Márcia Pompeo Nogueira 
organizadora do evento
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Introdução 

Quando Hamlet expressa suas agora proverbiais falas 
sobre a possível atração do suicídio, ele enquadra seu pensa-
mento em um construto tipicamente anglo-saxão: o do binário 
ser ou não ser. Outras culturas, como a céltica ou a americana 
nativa, por exemplo, não usam essa imagem da mesma forma; 
em vez disso favorecem as ambigüidades contidas em uma 
gama de possibilidades. Para Hamlet há a narrativa de continu-
ar a “ser” um membro da corte corrupta e cruel da Dinamarca, 
participando da normalidade de seu governo imperfeito, ou a 
contra-narrativa de fugir através das portas da morte. Após ofe-
recer a si mesmo essa difícil escolha, ele passa o resto da peça 
explorando as posições que possam permitir-lhe existir em al-
gum lugar entre essas alternativas, para então assumir outras 
narrativas. Sua principal estratégia é a de adotar um persona-
gem ou máscara, o seu “temperamento esquisito”, que permite 
a ele ser ele mesmo e não sê-lo, ao mesmo tempo, para desafiar 
com palavras e ações o binário do são e do louco. Se, como o 
Rei Lear, ele se sente compelido a habitar o mundo da loucura 

Contra-Narrativa 
 Ser ou Não Ser: Esta Não é a Questão

Tim Prentik
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no qual seus habitantes acreditam ser a normalidade, a máscara 
do que o mundo considera loucura pode ser a única maneira de 
reter a sanidade ética e psicológica.  

Definindo nossos termos

A Narrativa

Não somos jovens com um passado inocente 
em uma pequena herança. Nós abraçamos para 
nós mesmo uma parcela desproporcional da rique-
za e dos negócios do mundo. Temos tudo que que-
remos em território, e nosso direito de permanecer 
no gozo de vastas e esplêndidas posses, a maior 
parte obtida com violência, largamente mantida 
pela força, parece freqüentemente menos razoável 
para os outros do que para nós.1

Temos 50 porcento da riqueza do mundo, 
mas apenas 6,3 porcento de sua população. Nesta 
situação, nosso trabalho real para o período que 
vem é o de manter esta posição de disparidade. 
Para fazê-lo, temos que dispensar todo o sentimen-
talismo. Temos que parar de pensar em direitos 
humanos, na melhoria dos padrões de vida e na 
democratização.2

É um truísmo da pós-modernidade sugerir que não 
existem mais as grandes narrativas; que elas foram dissolvidas 
nos conflitos globais do século 20.  Eu não concordo com essa 
maneira de ver. Eu argumentaria, antes disso, que os conflitos 
entre  as grandes narrativas deram lugar neste século à domi-
nância de uma única e totalizante super-narrativa do capitalis-
mo em sua forma corrente: o modelo neoliberal de globaliza-
ção. Nada nos negócios do homem é permanente e há sinais 
de que o modelo, em sua forma corrente, pode bem ser sujeito 

1 Discurso de Winston Churchill ao Parlamento em 1914 em Clive Ponting, 
Winston Churchill (Sinclair-Stevenson Ltd., 1994), p.132 citado em Noam 
Chomsky, Imperial Ambitions (London, 2005), p.118.
2 George Kennan,  planejador estratégico dos EUA , 1948 citado em John 
Pilger, The New Rulers of the World, (London, 2003), p.101.
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a alguns desafios importantes nos anos por vir, uma vez que 
a dominância econômica dos EUA como patrocinador primá-
rio do modelo esteja sendo desafiada pelas economias chine-
sas e indianas, enquanto sua influência política global declina 
em face de movimentos populares e indígenas na America 
do Sul, desde o México até o Chile e Argentina. Apesar disso, 
para propósitos atuais, iremos nos referir ao modelo neolibe-
ral como a narrativa que controla nossas vidas. Enquanto ele 
opera primariamente como modelo econômico que floresce em 
mercados financeiros desregulados, que permitem aos especu-
ladores e corporações multinacionais mover bilhões de dólares 
para dentro ou para fora de uma economia ao simples toque de 
um teclado, ele é também manifestado nas operações de mídia 
globais de poucos atores. A velocidade e sofisticação com que 
as organizações de mídia televisiva operam hoje mostram que 
um pequeno grupo de homens brancos e idosos, normalmen-
te vivendo na América do Norte, dizem ao resto de nós o que 
acontece no mundo. Seus jornalistas e câmeras estão inseridos 
nas salas de imprensa de políticos, generais e corporações e a 
escala de sua influência é refletida na maneira  como os eventos 
políticos se desdobram de acordo com suas agendas. Guerras 
são declaradas de modo a coincidir com os noticiários e eventos 
esportivos começam quando é conveniente para os torcedores 
que estão sentados em suas poltronas. São companhias em sua 
maioria privadas, não-reguladas, fingindo operar pelo interesse 
público em oposição ao interesse próprio. Quando o jornal de 
Rupert Murdoch lançou uma ofensiva contra as sanguessugas 
da riqueza britânica, não há canal melhor para expor os milhões 
de libras dos quais nossos serviços sociais, de saúde e educacio-
nais foram privados como resultado da prática de Murdoch de 
evitar impostos. Qualquer voz levantada contra tais negociatas 
é rapidamente construída como discurso histérico e invejoso de 
socialistas tardios.  Em jogo está o direito, como colocou Paulo 
Freire, de “dar nome ao mundo”3, em vez de ter outras pessoas 
fazendo isso por nós de acordo com as agendas delas. Uma vez 
que os poderosos da mídia criam e reportam eventos políticos 
e determinam o que merece sair no noticiário, nós podemos, de 

3 Paulo Freire. Pedagogy of the Oppressed, trad. Myra Ramos, Harmon-
dsworth, 1972, p.61
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fato, na frase memorável de Francis Fukuyama, ter alcançado 
o “fim da história”. Comentaristas ocidentais poderão ser hoje 
perdoados por pensar que nós alcançamos o fim da política. No 
Reino Unido, as diferenças ideológicas que existiam desapa-
receram, deixando apenas as lutas pessoais de diretores rivais 
procurando obter para si o título de centrista. Qualquer idéia de 
que é possível ocupar uma posição fora do consenso neoliberal 
foi, há muito, abandonada. Há apenas uma narrativa em oferta 
dentro da base econômica ou da superestrutura ideológica, com 
todas as instituições públicas do Estado, incluindo a educação, 
cantando a mesma música.   

A Contra-Narrativa

... os imperativos imperialistas do Século Ame-
ricano destruíram as mais importantes conquistas 
ocidentais, a da política secular, redistributiva, e 
permitiu ao redemoinho vindo da violência ame-
ricana, junto à religião introspectiva, revanchista, a 
preencher os vazios.4

Como vimos, a narrativa permanece inalterada mesmo 
quando há um novo narrador.  Mas há uma diferença entre o 
governo americano atual e o de seus antecessores. Enquanto 
outros perseguiram seus objetivos clandestinamente ou por 
trás de uma diplomacia dissimulada, o regime atual não escon-
de suas ambições. Seu abandono da hegemonia em favor da 
coerção criou as condições nas quais a contra-narrativa pode 
florescer. A contra-narrativa é produzida pela narrativa como 
uma imagem no espelho da resistência.

Os bombardeios de Clinton ao Sudão e ao 
Afeganistão em 1998 criaram efetivamente a Al 
Qaeda, tanto como uma entidade no mundo 
da inteligência como no mundo Muçulmano. 
De fato, os bombardeios criaram Osama bin 
Laden como um símbolo importante, levando 
a um aumento rápido no recrutamento e fi-

4 Pilger, op. cit. p.11.
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nanciamento para redes do tipo da Al Qaeda, 
estreitando as relações entre Bin Laden e o Ta-
libã, que antes era tão hostil a ele.5

Tanto a narrativa quanto sua contra-narrativa são mo-
tivadas pelo desejo de poder que resulta quando a revolução 
é bem sucedida e o poder é reclamado, a contra-narrativa se 
torna a narrativa, semeando outras contra-narrativas de resis-
tência em um processo dialético perpétuo que nunca encontra 
seu caminho fora dos discursos do poder. A história da inde-
pendência africana fornece uma ilustração do fenômeno. Em 
países onde o jogo de poder foi levado da mesma velha forma, 
como no Quênia ou na Nigéria, os EUA ficaram felizes em or-
questrar a entrega do regime colonial ao regime neocolonial. 
Quando, no entanto, houve o risco de que um tipo diferente 
de jogo fosse praticado por líderes políticos que encorajavam a 
emergência de outras narrativas, tal como Patrice Lumumba e 
Samora Machel, a CIA providenciou “colisões aéreas” de mu-
dança de regime para se livrar deles.

Hoje, o surgimento de contra-narrativas é visto mais 
obviamente como a emergência de um fundamentalismo islâ-
mico violento, com a imagem no espelho do fundamentalismo 
Cristão patrocinando o terrorismo de Estado da administração 
Bush. Na verdade, a presença da contra-força é ingrediente cha-
ve no processo de justificativa do uso da violência para a ma-
nutenção da dominância econômica através do controle de re-
cursos. Quando os comunistas serviram a esse propósito, com a 
suposta ameaça comunista sendo usada pela administração Re-
agan para esmagar a democracia na Nicarágua e para embarcar 
no controle do espaço, seguindo o colapso da União Soviética, 
houve uma necessidade urgente de criar uma nova contra-nar-
rativa. A primeira Guerra do Golfo embarcou, não com sucesso 
completo, neste projeto, mas foi o ataque aos EUA em 11 de 
setembro que deu o grande impulso à Guerra contra o Terror, 
e permitiu ao terrorista suplantar o comunista na imaginação 
da população ocidental. Ainda será debatido, por algum tempo 
ainda, em que medida as sucessivas administrações americanas 

5 Noam Chomsky, op. cit., p.108.
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na relidade criaram Bin Laden, mas o que está claro é que ele 
é um produto da narrativa principal das necessidades do ca-
pitalismo neoliberal de ter uma contra-narrativa. Ao declarar 
guerra a um nome abstrato, o governo dos EUA pôde manter 
o país em pé de guerra pelo tempo que quisesse, já que apenas 
ele pode declarar o fim dessa guerra. De fato, já se tornou lugar 
comum, avalizado pela mídia, que essa guerra nunca vai termi-
nar e que, conseqüentemente, haverá um estado de inseguran-
ça permanente, com a erosão das liberdades civis de que vem 
acompanhada, aceitável e até desejável como medida antiterro-
rista. Recentemente, a atenção passou a recair sobre a detenção 
ilegal dos chamados terroristas em Guantánamo, da forma que 
George Monbiot nos lembrou em um artigo do “Guardian” em 
2001 -a Escola das Américas em Fort Benning, Georgia, recen-
temente renomeada como Instituto do Hemisfério Ocidental de 
Cooperação para Segurança, treinou todos os terroristas patro-
cinados pelo Estado que destruíram as tentativas Latino Ame-
ricanas de estabelecer a democracia desde 1945:

Dado que a evidência ligando a Escola às 
continuadas atrocidades na América Latina é bem 
mais forte que as evidências ligando os campos de 
treinamento da Al-Qaeda ao ataque a Nova York, 
o que deveríamos fazer sobre os que praticam o 
mal em Fort Benning, Georgia? Bem, podíamos 
fazer com que nossos governos se apressassem 
em aplicar pressão diplomática total para buscar 
a extradição dos comandantes da escola a serem 
julgados por cumplicidade em crimes contra a hu-
manidade. Alternativamente, poderíamos pedir 
que nossos governos ataquem os Estados Unidos, 
bombardeando suas instalações militares, cidades 
e aeroportos, na esperança de derrubar seu gover-
no ainda não eleito e substituí-lo com uma nova 
administração feita pela ONU.  Se essa proposta se 
provar pouco popular com os americanos, poderí-
amos ganhar seus corações e mentes distribuindo 
pão indiano e curry em pó em sacos plásticos 
estampados com a bandeira do Afeganistão.6

6 George Monbiot, The Guardian, October 30, 2001.
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A ironia de Monbiot sublinha a diferença de poder 
que separa a narrativa de sua contra-narrativa. As relações de 
poder estabelecem a normalidade de acordo com a vontade 
e perspectiva do poderoso, deixando os dissidentes e artistas 
com o emprego de ironias, paradoxos e contradições a serviço 
da contra-hegemonia.

Narrativa Alternativas

Pelo fato de o que está em questão na trans-
formação revolucionária do mundo não é de quem 
é o poder, mas a existência do poder. O que está 
em questão não é quem exerce o poder, mas como 
criar um mundo baseado no reconhecimento mú-
tuo da dignidade humana, na formação de relações 
sociais que não são relações de poder.7

Transformação, seguindo Holloway, não quer dizer a 
transformação das relações de poder, mas a transformação da 
própria noção de poder. Nas palavras de Holloway, a transfor-
mação do “poder sobre” em “poder para”. A narrativa e sua 
contra-narrativa são ambas discursos de “poder sobre”, dedica-
das a desumanização e alienação da vasta maioria das pessoas 
em favor do excesso material e consumo exagerado de poucos. 
O sistema econômico neoliberal é a versão contemporânea do 
capitalismo que visou expandir suas relações monetárias a to-
das as áreas da esfera pública: saúde, educação e serviços so-
ciais. Uma narrativa alternativa é aquela na qual as relações são 
formadas na base da dignidade, e não do dinheiro. É a narrativa 
que tem como objetivo a criatividade e imaginação e, portanto, 
uma narrativa onde a arte tem papel importante. No entanto, 
não me refiro à narrativa da satisfação pessoal através do afas-
tamento das injustiças do mundo, mas de um processo de sa-
tisfação social através da auto-determinação de agrupamentos 
formados por relações horizontais, e não verticais:

Desde o levante de 1º de janeiro de 1944, os 
Zapatistas conseguiram sustentar e desenvolver 

7 John Holloway, Change the World Without Taking Power, London, 2005, pp.17-18.
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uma “guerrilha que perturba o simbolismo corren-
te”, pra usar as palavras de Pierre Bourdieu. O que 
segue? Será necessário destruir o poder do gran-
de negócio internacional para construir um novo 
mundo? Bem, sim, eu suponho. Mas, por enquan-
to, que tal mudar a pergunta? Não deveríamos nos 
perguntar como nós podemos construir novos po-
deres vindos de baixo? Como podemos criar uma 
nova linguagem comum para definir injustiça e 
para imaginar um novo mundo?8

O levante zapatista começou aos olhos do mundo lá 
fora como a última de uma longa linha de movimentos revolu-
cionários românticos e perdedores com os quais os séculos 19 
e 20 foram constelados. Sua figura icônica, o subcomandante 
Marcos, sabidamente assentando nas convenções; sua balaclava 
e cachimbo oferecendo ecos deliberados de Che Guevara. Mas 
logo se tornou claro que os Zapatistas não eram apenas outra 
contra-narrativa; eles estavam no processo contínuo de criar al-
ternativas de narrativa na luta pela autodeterminação das popu-
lações dos Chiapas.  Nascida de um movimento de resistência 
às forças corporativas liberadas pela implantação do Tratado de 
Livre Comércio da América do Norte, o Exército de Liberação 
Nacional Zapatista (ELNZ) evitou o roubo de terras indígenas 
pelo Exército Mexicano operando em nome de corporações dos 
EUA. O ELNZ não comandou, no entanto, uma estrutura sepa-
rada das pessoas que ele estava protegendo, mas em vez disso, 
aceitou as ordens dessas pessoas, encarnando sua máxima de 
“mandar obedecendo”. O anonimato de Marcos, longe de ser 
um assessório pseudo-revolucionário de camiseta, se desenvol-
veu em uma metáfora para a resistência sem dominação:

Marcos é gay em São Francisco, negro na Áfri-
ca do Sul, e asiático na Europa, um chicano em São 
Isidro, um palestino em Israel, um indígena nas 
ruas de San Cristóbal... Um camponês sem terra, 
um editor marginal, um trabalhador desempre-
gado, um doutor sem consultório, um estudante 
não-conformista, um dissidente contra o neolibera-

8 Adriana Lopez Monjardin, em Auroras of the Zapatistas, (Midnight No-
tes, Automedia, 2001), p.42.
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lismo, um escritor sem livros ou leitores, e um Za-
patista no sudoeste do México. Em outras palavras, 
Marcos é um ser humano em seu mundo. Marcos 
é cada uma das minorias não-toleradas, oprimidas, 
exploradas que  resistem e dizem “Basta”!9

E assim o Zapatismo se espalhou dos Chiapas para se 
tornar um movimento global que não propõe uma estrutura de 
poder para opor o neoliberalismo, mas uma forma diferente de 
ser, um novo conjunto de valores que permitem aos humanos 
definir a si mesmos fora do nexo do dinheiro e do poder:

Os colonizadores põem ênfase em forçar a ter-
ra a se tornar propriedade e o capitalista em forçar 
os trabalhadores a se tornar trabalho. Ainda assim, 
somos donos de nossas vidas, nossa humanidade, 
e das nossas memórias da liberdade do passado e 
do sonho da liberação futura.10

É por isso que nossos líderes políticos e os que projetam 
os currículos nacionais reduzem a história à herança e nos man-
têm presos em um presente contínuo, saturado de notícias. Nem 
o capitalismo em si, nem suas manifestações contemporâneas 
existiram desde sempre. Um passado diferente aconteceu e outro 
futuro é possível. Somos todos Zapatistas em potencial, se tiver-
mos a coragem de encarar as contradições e agir. Não há lugar se-
guro, nenhum cordon sanitaire acadêmico fora do mundo como ele 
existe atualmente, a partir do qual possamos montar uma análise 
desapaixonada, objetiva da desigualdade e injustiça da sociedade. 
Estamos neles como sujeitos, lutando todos os dias com a realida-
de de ganhar a nossa vida dentro do capitalismo, enquanto sofre-
mos para dar uma resposta criativa às demandas da nossa ima-
ginação. Como acadêmicos, sabemos muito bem que a diferença 
entre o trabalho alienado – tarefas que fazemos sem vontade, para 
o benefício da gerência da instituição – e o trabalho que fazemos 
prazerosamente em sala de aula, no campo ou no palco. Nosso 
trabalho expressa nosso poder de realizar ações a serviço da hu-
manidade. Nosso trabalho expressa o poder que o sistema exerce 

9 Holloway, J. & Peláez, E. (eds.) Zapatista! Reinventing Revolution in 
Mexico, London , 1998, pp. 10-11.
10 Chris Vance em Auroras of the Zapatistas, op. cit. p. 66.
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sobre nós.  Esse poder é cada vez mais associado às agendas cor-
porativas que se infiltraram na educação, como estratégia mais 
ampla do neoliberalismo de privatizar todos os serviços públicos 
como commodities.  Como Pilger declara, temos uma responsabi-
lidade social, humana da qual abdicamos largamente:

Aqueles encarregados do ensino das humani-
dades sussurram as reclamações de que as univer-
sidades se tornaram escolas de treinamento voca-
cional obcecadas por patrocínio.  Mantendo-se em 
silêncio, eles permitiram aos governos diminuir a 
riqueza de conhecimento de como o mundo fun-
ciona, declarando-o “irrelevante”, deixando de 
direcionar fundos. Ou seja, não surpreende que os 
departamentos de humanidades – as casas de má-
quinas das idéias e da crítica – estão quase mori-
bundos. Quando os acadêmicos obliteram a voz de 
seus conhecimentos, a quem se voltará o publico?11

Temos um registro melancólico da resistência em face 
do ataque corporativo, em parte pelo menos, porque nossa no-
ção de resistência é determinada por idéias de contra-narrativas 
que vão além de nós mesmo, em vez da aplicação dos nossos 
próprios recursos. Em um mundo diferente, com políticos dife-
rentes e outras ideologias, as coisas seriam o que deveriam ser. 
Mas não há um mundo diferente, apenas aquele em que opera-
mos hoje, ontem, e em que operaremos amanhã:

Não somos nenhuma bela adormecida, uma 
humanidade congelada na alienação até que nosso 
partido príncipe venha nos beijar; vivemos sim em 
uma luta constante para nos libertar da maldição 
da bruxa.12

A negação da negação, que é a formação capitalista das 
relações humanas como objetos determinados por valores mo-
netários, é uma luta perpétua que tem que orientar todos os as-
pectos da vida diária, mais especialmente no nosso caso, nossas 
práticas como artistas cidadãos. 

11 Pilger, op. cit. p.163.
12 Holloway, op. cit. p. 90.
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O Papel da Arte em um Mundo Louco

Aquele que é oprimido e resiste não é apenas 
um quem, mas um o quê.  Não são apenas grupos 
particulares de pessoas que são oprimidas (mu-
lheres, indígenas, camponeses, operários, e assim 
por diante), mas também (e talvez especialmente) 
aspectos particulares da personalidade de todos 
nós: nossa autoconfiança, nossa sexualidade, nossa 
alegria em brincar, nossa criatividade. O desafio te-
órico é estar preparado para olhar a pessoa que ca-
minha ao nosso lado na rua ou que senta próxima a 
nós no ônibus e ver o vulcão dentro delas.13

O desafio para o artista é não apenas desenvolver práti-
cas que revelem a loucura da narrativa dominante, mas também 
usar as possibilidades da arte para explorar meios de existir de 
forma saudável dentro das contradições semeadas pela narrati-
va. A opção mais fácil é se tornar parte da narrativa, participar 
na loucura bloqueando as contradições entre arte e consumo ou 
opor-se à narrativa insistindo na distinção falsa entre educação 
e entretenimento. Tais opções levaram artistas ao estado de ne-
gação articulado por Arthur Miller:

Poucos de nós podemos nos entregar facilmente 
à crença de que a sociedade deve, de alguma forma, 
fazer sentido. O pensamento de que o Estado perdeu 
a cabeça e está punindo tantas pessoas inocentes é in-
tolerável. E assim a evidência tem que ser negada.14

Talvez seja mesmo a necessidade de “fazer sentido” 
que nos leve a fazer arte em primeiro lugar. Uma das primeiras 
frases articuladas pelas crianças é: “isso não é justo”. Se a vida 
não pode criar situações de justiça, a arte terá que suprimir essa 
falta. Mas uma arte que produz justiça da magia de seus pro-
dutores, em vez da realidade de sua representação das relações 
sociais, é meramente a arte da fuga; dos sonhos embrulhados 
pra presente a serem facilmente consumidos.

13 ibid. p. 157.
14 Arthur Miller, ‘Why I Wrote The Crucible: an Artist’s Answer to Poli-
tics’, New Yorker, October 21-28, 1996 pp. 163-4.



24

1° Seminário Teatro e Comunidade

Harold Pinter começou seu discurso de aceitação do 
Nobel com as seguintes palavras:

Em 1958 eu escrevi o seguinte: Não há distin-
ções sólidas entre o que é real e o que é irreal, nem 
entre o que é verdadeiro e o que é falso. Uma coisa 
não é necessariamente ou verdadeira ou falsa; ela 
pode ser ao mesmo tempo verdadeira e falsa. Eu 
acredito que essas afirmações ainda fazem sentido 
e ainda se aplicam à exploração da realidade atra-
vés da arte. Assim, como escritor, eu sustento-as, 
mas como cidadão, não posso. Como cidadão eu 
preciso perguntar: O que é verdadeiro? O que é 
falso?  A verdade no drama é para sempre elusi-
va. Você nunca a encontra exatamente, mas a busca 
por ela é compulsiva.15

O binário sugerido pela distinção de Pinter entre o ar-
tista e o cidadão é uma das várias formas de arte da parte mais 
tardia do último século, que procuraram dissolver o conceito do 
cidadão artista. De fato, eu colocaria as últimas peças de Pinter 
exatamente nesta categoria: como tentativas de usar o processo 
do teatro para examinar aspectos das relações humanas dentro 
das condições impostas sobre elas pela narrativa predominan-
te. Essas peças perguntam às suas audiências como é possível 
resolver as contradições entre poder e justiça, entre economia e 
igualdade, entre ordem e lei: Guantánamo pode até estar den-
tro da ordem, mas é certamente ilegal. 

A arte significa comunicar o que a vida normalmente es-
conde da gente, nos levar aos lugares da surpresa, do choque, do 
maravilhamento, expelindo-nos das zonas do hábito e do confor-
to para mudar nossas noções do que somos e do que podemos 
ser. Como um ramo social, coletivo de arte, o teatro enfatiza a 
mudança social, em como o mundo pode ser mudado e em por-
que ele precisa ser mudado. Ele não oferece, no entanto, guias 
para a mudança; nenhum plano qüinqüenal ou para o Século 
Americano. Em vez disso, ele coloca a imaginação e a consciência 
humanas dentro de um paradigma onde a mudança é possível; 
um lugar onde nós, individualmente e coletivamente, aceitamos 

15 Harold Pinter, ‘Pinter v the US’, Guardian G2, 08/12/05.
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a responsabilidade pelo mundo. Arte significa o reconhecimento 
e comunicação de nosso “poder para” em contraste com a políti-
ca contemporânea que devota suas energias ao “poder sobre”.

Os filósofos têm apenas interpretado o mun-
do de várias maneiras; a questão é mudá-lo.16

Bertold Brecht declarou que havia retirado essa decla-
ração de Marx, aplicando-a ao teatro. Para Brecht, portanto, o 
teatro é, inequivocamente, uma maneira de mudar o mundo. 
Ele, não se dedicou, no entanto, a produzir um teatro que pu-
desse ocupar o lugar de alguma vanguarda utópica da revo-
lução. Em vez disso, ele procurou maneiras de representar no 
palco as barreiras para o desenvolvimento social e uma suges-
tão de algumas possibilidades quando essas barreiras tivessem 
sido transpostas. Por essa razão a noção Verfremdung (tornar o 
familiar estranho) veio a ocupar um lugar central em sua dra-
maturgia. Personagens como Schweyk, o subversivo interno e 
Asdak, o coringa dialético, mostram o que pode ser alcançado 
nas mais adversas circunstâncias quando os eventos históricos 
são desnudados da propaganda em que eles são rotineiramente 
embalados pelos poderosos. Como aparato contra-hegemônico, 
o Verfremdung é usado para abrir um espaço no qual o mundo 
pode ser considerado de formas novas. Ele abarca tanto o prin-
cípio da crítica - preferindo a curiosidade intelectual ao senso 
comum -, como a criatividade -começando com aquilo de que 
as pessoas são capazes, e não com o que, por séculos, tem sido 
dito para elas que elas não são capazes de fazer.

Muitos aspectos do fenômeno contemporâneo rotula-
do de “teatro aplicado” devem suas origens a esse conceito de 
Brecht. O Teatro para o Desenvolvimento em particular é um 
processo que procura combinar crítica e criatividade para forjar 
uma análise social que vem de setores de comunidades onde as 
oportunidades para expressar opinião, quanto mais agir a par-
tir dela, são freqüentemente inexistentes. Fundado nas estórias 
que emergem dos participantes porque “ensinados apenas pela 
realidade, a realidade pode mudar”17, o processo do teatro de-

16 Karl Marx, Selected Writings, (David McLellan [ed.]), Oxford, 1977, p.156.
17 Bertolt Brecht, The Measures Taken and Other Lehrstücke, London, 1977, p.34.



26

1° Seminário Teatro e Comunidade

senvolve espaços onde alternativas podem ser colocadas, onde, 
através da força da narrativa dramática, os atores podem ser 
transformados de objetos em sujeitos de seu próprio desenvol-
vimento. Esse processo pode, no entanto, ser libertador apenas 
se a “realidade” da situação na qual os participantes estão vi-
vendo é entendida de modo apropriado. Dada a onipresença 
do modelo de globalização neoliberal, isso requer que o faci-
litador seja capaz de ajudar as comunidades a fazer conexões 
entre os detalhes do dia a dia da realidade material delas e os 
arranjos econômicos nos quais seus governos entraram com as 
instituições financeiras globais e corporações transnacionais. 
Não é através da vontade Divina que os fazendeiros Coreanos 
já não podem encontrar um comprador para o seu arroz ou que 
os negociantes nas favelas de Dares Salaam têm que pagar pela 
água. É à expressão disso e das realidades deste tipo que nossa 
arte precisa atender hoje. A arte deve levar as contradições até 
o ponto onde elas fiquem expostas como intoleráveis, uma vez 
que a contradição intolerável é o motor das mudanças sociais 
que provocam a formação de narrativas alternativas para que-
brar o círculo vicioso da narrativa e de sua contra-narrativa.

Educação em um Mundo Louco

A escola-espelho nos ensina a tolerar a reali-
dade, não a mudá-la; a esquecer o passado, e não a 
aprender com ele; a aceitar o futuro, não a inventá-
lo. Em seus corredores de aprendizado criminoso, 
amnésia impotente e resignação são as matérias 
obrigatórias. Ainda assim, talvez  (quem poderá 
dizer?)  não pode haver desgraça sem graça, sinal 
sem um contra-sinal, e escola que não produza sua 
contra-escola.18

Apesar das intervenções da mídia, quase sempre dire-
cionadas a reforçar o status quo, a educação permanece na li-
nha de frente da luta para “dar nome ao mundo”. A fim de que 
os jovens ou mesmo os professores possam ser tentados a dar 

18 Eduardo Galeano, ‘The Upside-Down World’ em Tell Me No Lies, John 
Pilger (ed.), London, 2005, p. 389.
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nome ao mundo de acordo com as sugestões de sua própria ex-
periência e sua própria resposta criativa a ele, os políticos aqui 
e em qualquer lugar tomam medidas elaboradas para prevenir 
tal eventualidade. O Currículo Nacional (que currículo uma 
nação tem? Um neoliberal, estúpido) prescreve os limites do 
conhecimento a ser colocado a disposição dos jovens que po-
dem, então, apenas participar em uma agenda determinada por 
outros. No Reino Unido hoje, como em muitos outros países, 
aqueles que fazem os currículos não são nem mesmo os cada 
vez mais despreparados professores que têm alguma noção das 
preocupações das crianças a partir de seu contato diário com 
elas, mas sim especialistas do governo que têm pouco ou ne-
nhum contato com as crianças e que estão respondendo às ne-
cessidades percebidas por políticos, homens de negócios e ou-
tros grupos lobistas. Muito da atual irritação com as reformas 
da educação do governo não contemplam a crise real –a divisão 
no convés do Titanic– de um sistema que foi criado para servir 
às necessidades do governo e das empresas, mas que finge que 
isso é para o benefício de crianças e estudantes.

Esse exercício passivo é o mais tremendo 
desperdício de vidas, tempo e dinheiro. É a razão 
para tanto fracasso, mau comportamento e tédio... 
Muitas pessoas gostariam que seus filhos fossem 
ensinados de forma a dar-lhes habilidades genu-
ínas, entusiasmo e prazer em descobrir... Mas as 
escolas não se atrevem a ensinar as matérias mais 
importantes de forma diferente enquanto existe a 
ameaça de serem reprovadas pelo Ofsted ou cair 
de classificação. Se o governo e sua crítica querem 
realmente reduzir as reprovações escolares e fazer 
uma nação mais justa e bem-educada, aqui é onde 
as reformas têm que começar.19

Infelizmente, o governo está preocupado apenas com 
as reprovações dentro de seu sistema, não nos problemas do 
próprio sistema. A loucura desse sistema é que os estudantes 
se conformam com a insanidade para ter sucesso. É um sistema 
engrenado de forma a treinar pessoas para ocupar seu lugar 

19 Jenni Russell, The Guardian, Saturday, January 14, 2006.
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economicamente produtivo em um mundo em falência. Não 
há interesse em educar as pessoas para participar criativamen-
te nos mundos que elas mesmas nomeiam. Educar as crianças 
para a vida em um mundo que não é delas é, no longo prazo, 
uma maldição. Os componentes do sistema são humanos: re-
calcitrante, sem afeto, e, até que esteja embotado pela bajulação 
consumista, desejando um mundo mais justo. Como o sistema 
atual falha mais e mais com as pessoas e com o planeta, uma 
maneira diferente de conduzir nossos interesses terá que ser en-
contrada. Na procura por essas outras maneiras, a educação, na 
acepção apropriada do conceito, terá um papel chave no des-
bloqueio da criatividade e imaginação dos jovens, de forma que 
eles possam determinar as agendas de mudança.

Na procura por outras narrativas, já temos alguns come-
ços; algumas estruturas para a justiça global com a qual, como 
artistas e educadores, possamos nos engajar. Numa ampla va-
riedade de contextos, a dominante narrativa neoliberal tem sido 
atacada por ativistas de grupos de direitos. A Declaração dos 
Direitos Humanos das Nações Unidas propõe um conjunto de 
valores pautados não pela lucratividade econômica de alguns, 
mas pela dignidade humana para todos. Dentro dessas estrutu-
ras de direitos humanos, o foco mais particular da Convenção 
dos Direitos das Crianças fornece um arcabouço legal com o qual 
todos os que trabalham com jovens podem pedir explicações ao 
governo. Por exemplo, o Artigo 13 dessa convenção declara:

A criança deve ter o direito à liberdade de 
expressão; este direito deve incluir liberdade para 
buscar, receber e transmitir informação e idéias de 
todos os tipos, independentemente de fronteira, 
tanto oralmente, por escrito ou de forma impressa, 
na forma de arte ou através de qualquer outro meio 
que a criança escolha. 

Colisões e contradições entre o quadro de injustiça ne-
oliberal e o quadro dos direitos humanos irão provavelmente 
aumentar em freqüência e intensidade nos próximos anos sob a 
pressão da globalização e da diminuição dos recursos para o cres-
cimento econômico. Artistas cuja arte trata do direito do ser hu-
mano, e professores/estudantes cuja pedagogia trata do apoio ao 
desenvolvimento de cidadãos ativos precisarão encontrar manei-



29

Contra-narrativa - Tim Prentik

ras de explorar e expor contradições que permitam compreensões 
centradas na oferta de alternativas ao chamado mercado “livre”.

Aplicando o Teatro em um Mundo Louco 

O pressuposto fundamental que está na base do teatro 
aplicado é o de que os indivíduos e as sociedades em que eles 
vivem são capazes de transformação:

O teatro aplicado opera a partir de um prin-
cípio transformativo central: criar a consciência 
sobre uma questão particular (práticas seguras de 
sexo), ensinar um conceito particular (alfabetiza-
ção e matemática), interrogar as ações humanas 
(crimes de ódio, relações raciais), para prevenir 
comportamentos de risco (violência doméstica, 
suicídio infantil), cura para identidades fraturadas 
(abuso sexual, imagem corporal). Para mudar os 
estados de opressão (vitimização pessoal, negação 
de direitos políticos).20

Há, no entanto, perigos na busca dessa missão trans-
formadora. Além da tendência de supor que o teatro pode ser 
a resposta para qualquer problema – o curativo sempre pron-
to para ser aplicado às feridas do tecido social – quem é que 
determina quem precisa de transformação? Os pedófilos têm 
mais necessidade desse processo do que os políticos? Os crimi-
nosos mais do que os executivos?  Viciados em drogas do que 
doutores?  A tendência a trabalhar com aqueles que são vítimas 
da maneira como o mundo é dirigido, em vez daqueles que di-
rigem o mundo, pode tentar o teatro aplicado ao território do 
terapeuta, encorajando participantes a se adaptar mais efetiva-
mente ao mundo, em vez de imprimir suas cores no mastro da 
mudança social, através do encorajamento da análise e ações 
que buscam adaptar o mundo às necessidades e direitos da 
maioria das espécies. Ao trilhar o caminho da inclusão social, 
os facilitadores podem facilmente encontrar-se operando como 
o braço “leve” da política governamental, representando a so-
ciedade civil e as parcerias do setor voluntário. Aparentemente, 

20 Philip Taylor, Applied Theatre, Portsmouth NH, 2003 p.1.
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as iniciativas democráticas podem tropeçar facilmente na do-
mesticação, em situações onde o poder de definir a agenda e de 
agir sobre ela não foi dividido com os participantes.

Há uma qualidade de face-dupla da prática do teatro 
aplicado, freqüentemente expressa na frase “um lugar seguro”, 
referindo-se ao lugar onde o curso ou projeto está acontecen-
do. No pior caso, ele é “seguro” da mesma forma que a zona 
de conforto é segura: um lugar onde hábito e identidade são 
confirmados; histórias familiares são recontadas; e preconcei-
tos antigos são reforçados. No melhor caso, pode ser um lugar 
onde seja “seguro” falar o que não se fala e imaginar o inima-
ginável sem medo de represália ou ridículo; um laboratório do 
qual novas compreensões emergem, e novos relacionamentos 
(relações) são consolidados.

A natureza contexto-específica do teatro aplicado é ao 
mesmo tempo sua força e sua limitação.  Ao manter-se com 
sua emergência no período pós-moderno, ela é uma forma ou 
série de formas que encorajam narrativa pessoais no lugar de 
narrativas dominantes; uma pluralidade de vozes em vez de 
um representante em nome do grupo. Se essas narrativas che-
gam a resultar em ação social significante, depende tanto das 
estratégias intervencionistas do facilitador como da capacida-
de das organizações ativistas de apoiar os discursos desenvol-
vidos pelo processo teatral. O excesso de possibilidades pode 
envolver os participantes no lençol molhado da impotência, 
por assim dizer, da Internet, em vez de empoderá-los para 
tomar o controle dos canais de comunicação para a auto-ex-
pressão da comunidade. 

Ainda assim, há evidências ao nosso redor de que o 
teatro aplicado é mais necessário do que nunca. É necessário 
porque ele pode capacitar, até certo ponto, os membros passi-
vos de grupos a transformar-se em cidadãos ativos; necessária 
porque é, por definição, uma atividade coletiva em um mun-
do onde a maior parte da população leva vidas de isolamento 
e fragmentação crescentes. A imposição global da agenda da 
economia neoliberal resultou em mais e mais aspectos da vida 
humana como a saúde, a educação e até a paternidade e a ma-
ternidade sendo reduzidos a transações comerciais. No merca-
do “livre” global do comprar e vender, as pessoas são defini-
das pelo que elas possuem, pelo exercício do poder de compra. 
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Aqueles que nada têm a vender e nenhum recurso para com-
prar são excluídos não só da participação econômica, mas, de 
forma crescente, da participação nas esferas da cultura, educa-
ção e saúde. Quando a economia e suas práticas comerciais se 
tornam emblemas de valor, aqueles cujos bolsos estão vazios, 
sejam eles indivíduos ou nações, são excluídos das transações 
que fazem a vida ter sentido; um monte de lixo soprado através 
da desolação da paisagem neoliberal.

Qualquer que seja o objetivo específico de um proje-
to de teatro aplicado em relação ao seu contexto particular, é 
quase certo que ele terá que se engajar em um processo que 
funcione em direção à restauração das identidades dos parti-
cipantes como cidadãos em face de uma agenda neoliberal que 
busca confiná-los ao papel de consumidor. Esses tipos de rela-
ções comerciais invadiram a forma de arte do teatro através do 
conceito de trabalho emocional e da progressiva Disneyização 
do ambiente. Os empregados da Disney são os membros do 
elenco, e os clientes são os convidados em um esforço para criar 
um mundo inteiro, sua história e seus mitos dominantes, como 
empreendimento comercial vestido de fantasia da existência 
sem dor; não um teatro da crueldade, mas um teatro do con-
forto. Os trabalhadores são treinados, como atores, a responder 
ao público de forma a torná-lo mais susceptível a participar in-
teiramente numa experiência Disney que requer despedir-se do 
dinheiro. Quando até o território das emoções tiver se tornado 
“trabalho”, não será surpresa se maioria da população existir 
em um estado de auto-alienação.

Nesse contexto global, uma versão de Brecht do Ver-
fremdungseffekt torna-se pré-requisito chave para o processo do 
teatro aplicado. Até que os participantes estejam apoiados em 
seus esforços para tornar estranho o mundo familiar do neoli-
beralismo, achando diferentes maneiras de olhar para aquele 
mundo, é pouco provável que eles possam embarcar em uma 
jornada em direção à autodefinição que não é delimitada pelo 
discurso dominante. Por exemplo, é comum falar em débito in-
ternacional em termos do que os países “pobres” devem aos go-
vernos e instituições financeiras das nações ocidentais até hoje 
dominantes, mas essa noção de dívida é estabelecida em uma 
leitura particular da história, que ignora os aspectos considera-
dos “verdades inconvenientes”:
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A acumulação de dívida tem sido acompa-
nhada por uma massiva transferência de recursos 
naturais do mundo pobre para o mundo rico. Se 
esses recursos fossem avaliados de acordo com a 
utilidade deles, as nações do mundo pobre seriam 
com certeza os credores, e as nações do mundo 
rico os devedores. Como apontou o líder indíge-
na Guaicaipuro Cuautemoc, entre 1503 e 1660, 184 
mil quilos de ouro e 16 milhões de quilos de prata 
foram enviados da América Latina para a Europa. 
Cuautemoc argumenta que seu povo deveria ver 
essa transferência não como um crime de guerra, 
mas como “o primeiro de muitos empréstimos 
amigáveis, concedidos pela America para o desen-
volvimento da Europa”. Se as populações indíge-
nas da America Latina fossem cobrar   juros com-
postos sobre este empréstimo, na modesta taxa de 
dez porcento, a Europa lhes deveria um volume de 
ouro e prata que excederia o peso do planeta.21

Essa inversão de perspectiva do conhecimento conven-
cional é parte de uma atitude crítica e curiosa recomendada por 
Brecht para os que freqüentam as performances teatrais.  Em-
pregar o teatro aplicado com uma ferramenta prática e crítica 
de análise social compele o facilitador a oferecer alternativas, a 
fazer perguntas e provocar novas maneira de ver. A grande for-
ça do processo é sua habilidade de combinar a realidade e a fic-
ção de maneiras não imaginadas anteriormente, mas sua força 
pode ser alcançada apenas quando os participantes se libertam 
dos padrões de pensamento dessa era saturada de informação, 
quando a informação é transmutada em conhecimento através 
da experiência e então em sabedoria.

O outro elemento do teatro aplicado que forma um an-
tídoto contra a maneira pela qual a maioria das vidas é experi-
mentada é a coletividade. O processo reúne as pessoas e requer 
que elas ouçam umas a outras antes de se engajarem em ações 
conjuntas. Em outras palavras, ele reafirma os humanos como 
seres sociais cuja criatividade e imaginação são estimuladas 
pela experiência de trabalhar juntos; realizando mais do que o 
que poderiam sozinhos e participando de atividades de recrea-

21 George Monbiot, The Age of Consent, London, 2003, pp.157-58.
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ção diferentes das resposta passivas e isoladas à televisão ou ao 
vídeo-game. O processo é freqüentemente construído a partir de 
histórias contadas pelos participantes, assegurando assim que a 
propriedade do material seja dos sujeitos do material; não ape-
nas propriedade, mas também o talento. Ao contar uma estória, o 
contador é o artista, organizando os eventos de sua vida de forma 
coerente e que faça sentido aos que a ouvem. Não há mistério 
aqui; nenhuma separação dos artistas daqueles que admiram a 
arte. Todos os participantes são ao mesmo tempo artistas e audi-
ência; seres críticos e criativos ligados por uma intenção comum.

Subjacentes às funções do teatro aplicado, existe uma 
contradição que contém a fonte de seu raison d’être (razão de 
viver). É tanto um meio pelo qual as pessoas podem tentar fazer 
de seus mundos lugares melhores para viver como é um método 
de brincar, de se divertir no “tempo livre” de seu mundo “real”. 
Pelo fato do teatro aplicado ser associado com as formas que 
foram desenvolvidas na segunda metade do século 20, tal como 
o Teatro na Educação e o Teatro para o Desenvolvimento, den-
tro da comunidade mais ampla do movimento teatral há uma 
tendência em enfatizar suas funções sociais e a eficácia de suas 
intervenções à custa do prazer estético a ser obtido da própria 
participação; do exercício da imaginação no contexto do teatro 
coletivo. Pode não haver um propósito social claramente defi-
nido, nenhum resultado expresso em termos que possam ser 
contabilizados, e ainda assim o engajamento nesses processos 
pode trazer um impacto profundo sobre aqueles que nele parti-
cipam. Richard Andrews, ao escrever sobre o processo anual de 
encenar a peça Monticchiello na Toscana, captura esse senso de 
o que o evento vem a significar nas vidas dos habitantes:

A mensagem foi a de que a geração do ex-lavra-
dor (ex-mezzadri) pode rapidamente se acabar, mas 
que em Monticchiello, pelo menos, eles usaram o te-
atro para acertar contas com sua vida, passada e pre-
sente, e que não iriam abandonar sua identidade ou 
seu autoconhecimento. Os outros toscanos que forma-
vam a maioria da audiência viram claramente a sua 
história ser articulada por essa pequena vila por anos, 
e experimentaram de fato um nível de empoderamen-
to. O perigo de uma nostalgia estéril talvez seja sem-
pre uma ameaça; mas as comunidades gostam que 
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os indivíduos possam usar seu próprio passado para 
o propósito que quiserem.  Afinal, é o único que eles 
têm. Dramatizá-lo, com melancolia e ironia, e também 
nostalgia, é mais produtivo do que esquecê-lo.22

O próprio ato de se engajar nesse tipo de teatro pode, por si 
só, constituir um processo de construção de comunidade que igno-
re qualquer tipo de resultado social. O teatro aplicado tem sido apli-
cado à vida com conseqüências, em termos de impacto, que podem 
ser mensuráveis, mas raramente, se é que podem ser, previsíveis. 
Esse tipo de aplicação está ligada a um processo com origens no 
Carnaval – tempo de parar para brincar – que pode se provar sub-
versivo ou domesticador em relação à formação social dominante. 
Esses impulsos gêmeos para mudança social, sejam eles reformistas 
ou revolucionários, e pela licença para brincar, se encontraram no 
personagem Asdak, da peça O Círculo Caucasiano de Giz, de Brecht. 
Hoje, os exemplos mais efetivos de teatro aplicado são aqueles que 
conseguem coordenar a noção de pós-Iluminismo, de melhoria so-
cial, com a noção medieval de Carnaval comunitário, uma tolice de 
intervenção social. O assistente social e o tolo que aparecem juntos 
na pessoa do facilitador do teatro aplicado oferece aos participantes 
uma alternativa à agenda neoliberal, que está, no final das contas, 
condenada. O desafio, como sempre, não é se render à loucura sui-
cida, mas encontrar dentro de nós mesmos, usando todos nossos 
poderes criativos geneticamente desenvolvidos, outra maneira de 
viver que se combine melhor com o nosso desejo por dignidade, 
por justiça e por sobrevivência. Nossos direitos como humanos de-
vem ter papel importante nessa luta. Nas palavras de Fidel Castro:

Estamos lutando pelos mais sagrados direitos 
dos países pobres; mas também estamos lutando para 
a salvação de um Primeiro Mundo incapaz de preser-
var a existência da espécie humana, de governar a si 
próprio no meio de contradições e interesses próprios 
e muito menos de governar o mundo, cuja liderança 
deve ser democraticamente compartilhada.23

22 Richard Andrews, ‘The Poor Theatre of Monticchiello, Italy’, em R. Boon 
and J. Plastow, Theatre and Empowerment, Cambridge, 2004, p.54.
23 Fidel Castro, Capitalism in Crisis, trad. David Deutschmann, Melbourne, 
2000, pp. 291-92.
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Na Loucura das Conclusões

Começamos, há muito tempo, com Shakespeare e a 
loucura dos binários e o vôo de Hamlet em direção ao tolo, que 
é capaz de realizar o cruzamento de fronteiras entre a loucura 
e a sanidade dentro de seu “temperamento esquisito”. Termino 
com a descida de Edward Bond em direção à loucura e à ten-
tativa de dissolver o binário de vida e morte na pessoa de sua 
versão do Rei Lear, um homem que reconstitui todos os valores 
falidos de sua vida em outra maneira de ser no momento de sua 
morte; uma transformação, um processo, mas não um fim:

Eu sofri tanto, eu errei tudo que podia errar 
no mundo, e eu pago por cada um desses erros. 
Eu não posso ser esquecido. Estou em suas men-
tes. Para matar a mim, é preciso matá-los todos. 
Sim, este é quem eu sou. Ouça, Cordélia. Você tem 
dois inimigos, as mentiras e a verdade. Sacrifica-
se a verdade para destruir as mentiras, e a vida 
para destruir a morte. Isso não faz sentido. Espre-
mer uma pedra até que sua mão sangre para então 
chamar isso de milagre. Eu sou velho, mas sou tão 
fraco e desajeitado como uma criança pesada de-
mais para as próprias pernas. Mas eu aprendi isso, 
e você precisa aprender ou você vai morrer. Ouça, 
Cordélia. Se um Deus fez o mundo, a força estará 
sempre certa. Isso seria tão sensato, que evitaría-
mos muito sofrimento. Mas nós fizemos o mundo – 
de nossa pequenez e nossa fraqueza.  Nossas vidas 
são esquisitas e frágeis, e temos apenas uma coisa 
para nos manter mentalmente sãos: piedade, e o 
homem sem piedade é louco.24

Nós participamos nessa loucura cada vez que damos 
nota ao trabalho de um estudante.  Participamos nessa loucura 
cada vez que tomamos um banho quente enquanto uma mu-
lher da África subsaariana anda 20 quilômetros para encher 
um balde com água poluída. Como artistas e professores, não 
podemos nos esconder na fantasia de ocupar um lugar seguro 
chamado “teatro” ou “a academia”.  Tudo que podemos fazer é 

24 Edward Bond, Lear, London, 1972, p.84.
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evitar o beco sem saída sedutor da contra-narrativa e deixar que 
nossa arte e nossa pedagogia atirem trovões contra o acúmulo 
de melancolia, de forma a ressaltar as contradições e oferecer 
lampejos de um novo mundo, uma narrativa diferente que é, 
de fato, possível. Como artistas cidadãos e seres humanos, esta-
mos caminhando para a fronteira de possibilidades, aprenden-
do a ser e a não ser.  Essa é a resposta.
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O contato com o Grupo Cultural Yuyachkani ocorreu 
no período de 26 de julho a 1 de agosto de 2004 em sua sede no 
bairro de Magdaleena del Mar, Lima, Peru, quando fui aceito 
como aluno no curso Theatre/Memory/Politics: workshop in Peru2, 
oferecido aos alunos de pró-graduação do Instituto Hemisféri-
co de Performance e Política das Américas. 

O referido curso era desenvolvido a partir de uma 
agenda de atividades que incluíam: leitura e discussão de  
textos, visitas guiadas a exposições e centros culturais, en-
contro com performers peruanos, apresentação de espetáculos 
e oficinas intensivas com os atores Teresa Ralli (oficina de  
corpo e voz), Ana Correa (oficina de trabalho com objetos) e 
Amiel Cayo (oficina de confecção de máscaras) do Grupo  
Cultural Yuyachkani. 

Durante todo este período passávamos o dia na sede 
do Yuyachkani, saindo apenas no horário das refeições, em um 

Resumo do workshop: 
A proposta do grupo Cultural Yuyachkani

Narciso Telles1

1 Ator, professor do Curso de Teatro na Universidade Federal de Uberlân-
dia. Doutor em Teatro pela UNIRIO. Organizador (com Ana Carneiro) do 
livro Teatro de rua: olhares e perspectivas (E-Papers, 2005)
2 Cf.  hemi..nyu.edu/course-nyu/yuya
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trabalho de imersão no cotidiano deste agrupamento. Com isto 
pude conhecer a biblioteca, a videoteca, o arquivo, assim como 
conversar com os atores. Assistimos a três espetáculos do grupo: 
Museo de las memorias com todo os atores do Yuyachkani; Anti-
gona com Teresa Ralli; Adiós, Ayacucho! com Ana Correa e Au-
gusto Casafranca e a performance Rosa Cuchillo com Ana Correa, 
seguidos sempre uma conversa com os atores sobre o processo 
de criação do espetáculo. A apresentação dos espetáculos e as 
oficinas faziam parte das atividades do curso, o que proporcio-
nava aos participantes a compreensão ‘em cena’ dos exercícios e 
comentários feitos por Teresa e Ana nas manhãs de trabalho.

O Grupo Cultural Yuyachkani surgiu em 1971 como 
uma atitude de fortalecer a relação entre o teatro peruano e a 
história de seu país. Os atores do grupo Ana Correa e Augusto 
Casafranca comentavam esta primeira fase do grupo: “No que-
ríamos hacer um teatro tradicional ni um teatro que se divorciara de la 
realidad” (1994). Nesta etapa, uma das grandes referências era a 
obra e o pensamento de Bertolt Brecht. Ao direcionar sua pro-
dução para um público excluído e marginalizado, este coletivo 
entrava em contato com as diversas culturas que compõem a 
sociedade peruana. Assim, sob os preceitos de Brecht, o Yuya-
chkani também percebia na cultura popular peruana um rico 
material para seu trabalho. Alguns espetáculos desta etapa fo-
ram Puño de cobre (1974), La Madre de Brecht (1974), Allpa Rayku 
(1978) e Los hijos de Sandino (1981).

No início dos anos de 1980, com a profissionalização e com 
a montagem do espetáculo Los músicos ambulantes (1983) – espetá-
culo que até hoje faz parte do repertório -, o grupo vai buscando 
um maior equilíbrio entre forma e conteúdo e uma definição sobre 
o trabalho de ator que desenvolvem e que desejariam desenvolver. 

A preocupação a partir deste momento estava centrada 
na questão técnica da atuação, sem perder de vista a função 
social do artista, tinha relação direta com duas experiências vi-
venciadas pelo Yuyachkani: o Encontro com Eugenio Barba e o 
Odin Teatret em 1978 e a criação das pasacalles.

O Yuyachkani teve seu primeiro contato com o Odin 
no ano de 1978, quando o mesmo participava do Encontro de 
Teatro de Grupo em Ayacucho, organizado pelo grupo Cuatro-
tablas. O impacto foi intenso como comenta Miguel Rubio:
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El “Encuentro de Aycucho” a pesar de 
todas as objeciones y rechazos, había creado 
hilos conductores de una corriente invisible que 
sentíamos com mucha forza, la central de energia 
venía del infatigable trabajo del Odin en las calles, 
en las comunidades campesinas y mercados, 
propiciando trueques, ellos llegaban a un lugar 
previamente establecido, presentaban su trabajo 
y luego la comunidad le respondía también 
con un trabajo artístico. En estos encuentros se 
verbalizaba poco, esto potenciaba otros niveles de 
la comunicación que van más allá de las palabras, 
lo asombroso era ver el nivel de respuesta que 
se establecía al ponerse el grupo de igual a igual 
con la comunidad, plateando el intercambio como 
base antes que la prédica o paternalismo en el que 
– ahora hay reconocerlo – caímos muchos de los 
que llevábamos al pueblo las “ideas correctas”. 
Ésta es una lección de la que me siento agradecido 
porque fue muy útil para repensar nuestros estilos 
(ZAPATA, 2001, p. 146).

O comentário de Rubio pontua a mudança de rumo, no 
campo do trabalho do Yuyachkani a partir de então. De um tea-
tro, cujo foco estava centrado no ator-militante, ou seja, um ator 
que compreende criticamente seu meio social e utiliza a palavra 
como instrumento teatral de percepção e discussão do mundo, 
que passa a compreensão de um ator que percebe e trabalha, a 
partir de seus referenciais culturais, seus canais psicofísicos na 
construção de uma dramaturgia própria, por um procedimento 
de “treinamento” contínuo. A concepção do ofício atorial ganha 
uma maior complexidade sem perder de vista seu posiciona-
mento e sua função social.

O grupo também desenvolve uma série de ações de 
caráter pedagógico teatral com grupos de jovens, mulheres e 
em comunidades rurais do Peru. Um dos projetos em curso são 
os Talleres de Autoestima, oficinas desenvolvidas pelas atrizes do 
grupo com mulheres. 

“Empezamos a relacionarmos com mujeres 
organizadas em Comités Vecinales, Comités 
del Vaso de Leche, Clubes de Arpilleras y otras 
organizaciones. Nuostro objetivo era compatir com 
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ellas lãs búsquedas que em nuestro terremo nos 
habían permitido afianzarnos como mujeres y como 
seres humanos; abrir lãs puertas de la criatividad 
sin importar si eran amas de casa, luchadoras 
sociales o militantes” (RALLI, 2003: p. 17). 

Os Talleres são realizados pelas atrizes do Yuyachkani 
com um grupo diversificado de mulheres. Seu objetivo é tra-
balhar o teatro como forma de (re)afirmação destas mulheres 
dentro da sociedade peruana. Composto de um conjunto de 
atividades lúdicas: exercícios de corpo, voz, com objetos e bas-
tões, os talleres promovem a criação de espetáculos cujo tema 
do feminino está presente, assim como, alimenta as atrizes de 
questões e material criativo para os espetáculos do grupo. 

Apresentar aos artistas e pesquisadores brasileiros 
esta experiência foi o tema do Workshop “Diálogos e práticas: 
Brasil e Peru”.

Referências Bibliográficas

RALLI, Teresa. En el escenario del mundo interior. Lima: 
Yuyachkani, 2003.
TELLES, Narciso. Pedagogia do Teatro e o teatro de rua. 
Porto Alegre: Medicação, 2008.
ZAPATA, Miguel Rubio. Notas sobre Teatro. Lima: Yuyachkani, 2001.
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Narciso Telles: 
Eu estou nesta mesa a convite da professora Márcia Pom-

peo. E neste segundo dia de seminário, na mesa de hoje à tarde, 
a gente vai conversar um pouco sobre interações entre o teatro 
de Grupo e o Teatro em Comunidade. E para estar trazendo esta 
temática aqui para gente temos a presença do Sérgio de Carvalho 
que é professor da Escola de Comunicação e Artes da Universida-
de de São Paulo e diretor da Cia do Latão, temos o Paulo Flores que 
é fundador e atuador da Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz, 
de Porto Alegre e, temos também, o Erisvaldo Aparecido da Silva 
do grupo Filhos da Mãe... Terra, do MST. Cada um vai fazer a expo-
sição do seu trabalho, da sua trajetória e da de cada grupo dentro 
desta temática e depois a gente vai abrir para uma boa conversa. 

Interações entre 
Teatro na Comunidade e Teatro de Grupo - 

transcrição
Dr. Sergio de Carvalho (diretor da Cia do Latão)

Erisvaldo Aparecido da Silva (ator do grupo Filhos da 
Mãe... Terra, do MST)

Paulo Flores (do grupo Ói Nóis Aqui Traveiz)
Dr. Narciso Telles (Coordenação)

1 Mesa redonda do dia 13/08/2008
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Sérgio de Carvalho:
Boa tarde. Eu quero agradecer o convite da Márcia e do 

pessoal da Universidade para eu estar aqui. Eu vou levantar al-
gumas idéias, depois o Erisvaldo me ajudará, tentando destacar 
uma experiência em particular que é a do nosso grupo, a Com-
panhia do Latão, na sua aproximação junto com o Movimento 
Sem Terra. Eu vou então contar esta história e como ela se deu.  

O Latão começa como um grupo de teatro de pesquisa, 
entre 1996 e 1997, e atua dentro de uma espécie de periferia 
do teatro comercial da cidade de São Paulo. Na nossa história 
a questão da pesquisa teatral sempre foi um fato fundador do 
grupo. A gente sempre procurou fazer uma pesquisa teatral ra-
dical e comprometida com os nossos interesses de vida e, en-
fim, de a gente estar fazendo teatro. Algumas circunstâncias co-
meçaram a modificar a história do Latão. O fato de a gente estar 
trabalhando na cidade de São Paulo, numa zona deteriorada da 
cidade, em um centro, ali onde foi o Teatro de Arena, foi o que 
nos colocava dentro de uma contradição já curiosa: um grupo 
de pesquisa de linguagem, inserido neste lugar da cidade, onde 
a gente está vendo uma desagregação social forte. 

Outra coisa que foi muito importante para a estrutura 
do trabalho do Latão e de muitos grupos de teatro é que a gen-
te fazia um teatro de pesquisa coletivizado, por uma série de 
razões, que não cabe eu falar aqui, mas, sobretudo, por uma 
condição de precariedade. A maioria dos grupos da cidade de 
São Paulo nos anos 90 trabalha de modo coletivo por necessi-
dade econômica e por perceber que pesquisar de modo radical 
só pode acontecer na margem do sistema produtivo. Então, eu 
estou dizendo isto aqui por quê? 

Foi por uma espécie de vontade de não ficar só abas-
tecendo o sistema produtivo do teatro, de não ficar só criando 
produtos para o mercado das artes, que foi se constituindo o 
grupo a partir da nossa prática de trabalho. Só que de início, na 
historia do Latão, o nosso lugar de circulação de trabalho era o 
sistema teatral como ele existe hoje: consumo, venda de espe-
táculo, jornal e etc. E isso começou a mudar em 1998 quando o 
Latão fez um espetáculo chamado Santa Joana dos Matadouros, a 
partir de um texto do Brecht. E a peça despertou o interesse de 
gente que não estava acostumada a ver teatro. Você sabe dessa 
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coisa chata de quando a gente faz teatro, principalmente no 
começo, que a maioria dos espectadores é do próprio teatro?

Em Santa Joana começou a aparecer o oposto. O pu-
blico não era de teatro, decididamente. Aliás, a classe teatral 
não ia ver o espetáculo e o teatro lotava muito. Começou a 
lotar de quem? Estudantes de Ciências Sociais e de História, 
gente politizada da periferia da cidade. A coisa mudou mais 
fortemente quando a gente estava em Brasília, fazendo uma 
apresentação, num daqueles teatros da cidade de Brasília, e 
estava acontecendo uma marcha do MST, uma grande marcha, 
no ano de 1998.  E o que foi que aconteceu?

Houve uma procura, através de um telefonema que a 
gente recebeu no teatro, para a reserva de quarenta lugares, fei-
to pela CNBB. E isso deu certo calafrio na gente porque a peça 
Santa Joana era uma peça francamente ateia, uma peça materia-
lista que põe o capitalismo e a religião como forças que se con-
jugam historicamente. Só que com os bispos da CNBB estavam 
vindo junto várias lideranças do Movimento Sem Terra que iam 
conhecer o trabalho do Latão naquele momento. Muita gente da 
liderança do Movimento estava em Brasília negociando a per-
manência da marcha ali na esplanada dos ministérios. E o que 
acontece a partir disso? 

A gente percebeu que a combinação de radicalidade 
estética, que é a nossa marca inicial, com radicalidade temáti-
ca e política num trabalho coletivizado poderiam dialogar com 
outras frentes sociais fora do teatro. E esta experiência modi-
ficou a história do Latão. A partir de então o Latão começou a 
ter vontade de atuar sempre, em parte dentro do sistema pro-
dutivo porque a gente depende dele para irradiar e para po-
der influenciar o debate e isso faz parte da historia do Latão em 
todos os seus anos. A gente influenciou muitos outros grupos, 
influenciou debate da crítica, etc. Mas houve também o desejo 
de procurar constituir outros espaços de diálogo e isso veio por 
uma pressão desse contato com o MST. 

Eu não vou relatar isto exaustivamente, mas só para 
entender o contexto, isto começou a acontecer de modo episódi-
co e acidental. Porque devido a nossa precariedade econômica 
nem todos os convites que a gente teve do Movimento a gente 
podia corresponder porque é um trabalho que é voluntário e a 
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gente nem sempre tinha condições de colaborar com o Movi-
mento, porque precisa de dinheiro pra isso, porque um ônibus 
custa caro. Mas o Latão começou a atuar ou apresentando peça 
em ocasiões especiais do Movimento, como a comemoração de 
15 anos, ou em cursos de formação. Por exemplo, teve um curso 
dentro da UNICAMP que a gente fez de formação da juventude 
do MST. E daí a gente começou a organizar oficinas. 

Uma oficina muito importante pra gente foi a que 
a gente organizou para a Camisa Doze, que é a torcida do 
Corinthians, e tinha gente do MST. Para a gente foi muito for-
te perceber o contraste entre o grupo de jovens politizados e  
que tinham uma formação crítica, que eram os do MST, e  
aqueles da torcida organizada que estava ali um pouco mais 
degradada, e ao mesmo tempo estavam ali firmes e fortes.  
Era muita gente bacana, mas sem lugar para expressar a sua 
inquietação. Enfim, dessa série de colaborações que agente vai 
tendo com o MST, algumas começam a ser muito marcantes. Eu 
vou contar dois casos aqui que eu acho que são casos exempla-
res desta parceria. Um deles aconteceu dentro desta oficina da 
Camisa Doze que foi o seguinte:

O Latão estava trabalhando com um dos princípios 
de métodos que a gente tem que é uma espécie de leitura da 
tradição brechtiana aplicada ao nosso contexto e ao Brasil con-
temporâneo. O Latão não é exatamente um grupo brechtiano 
no sentido que a palavra possa ter. A gente montou dois textos 
de Brecht só, na vida. Mas é um grupo que procura aplicar a 
dialética, o princípio da contradição e trabalhar com uma idéia 
de ativação do público a partir de percepções contraditórias do 
processo social e do processo teatral, evidenciado as questões 
do próprio teatro. A gente estava trabalhando isto como método 
nesta oficina. Eu lembro que era tão exaustivo que o Jesus, que 
era um integrante do Movimento, do MST, falava assim: “Che-
ga de contradição! Vamos definir logo os campos do conflito”.

Ainda dentro desta oficina, em um determinado dia de 
trabalho, a gente escolheu fazer exercícios teatrais a partir do 
massacre que aconteceu em Eldorado dos Carajás. Vocês sabem 
que foi um episódio terrível da história do país recente, em que 
muita gente foi morta de modo brutal a partir de um confronto 
com a polícia, no Pará. 
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A gente tinha muito material da revista Caros Amigos 
que no princípio rodou entre as pessoas. A idéia era trabalhar 
isso de modo contraditório e daí que veio o processo. E isso 
quer dizer o quê? Sem vitimizar ninguém, sem heroificar nin-
guém, mas entender as contradições do processo. Daí teve um 
grupo de trabalho do qual eu acho que fazia parte algumas 
meninas que são hoje do assentamento em que o Erisvaldo 
mora e outras pessoas que propuseram uma cena. E o que eles 
escolheram como assunto? 

Eles escolheram uma cena que era a seguinte: Durante 
o massacre, houve o caso de uma pessoa que, no meio do tiro-
teio, se fingiu de morta para não ser fuzilada - eu esqueci agora o 
nome da pessoa.  Ele se fingiu de morto a ponto do corpo dele ter 
sido jogado num caminhão no meio dos cadáveres e sobreviveu 
tendo se fingido de morto. Então o quê as meninas fizeram na 
cena? Elas fizeram um julgamento em que o sujeito que se fingiu 
de morto era condenado pela falta de heroísmo por não ter mor-
rido pelos seus companheiros. Só que ele era condenado por uma 
espécie de tribunal burguês que reprovava nele a falta de heroís-
mo e a falta de solidariedade para com seus companheiros. 

Vejam que esta cena é fora do comum. É uma cena que 
causou já dentro da oficina um debate muito contraditório. Eu 
me lembro de ouvir gente falar que além dela ser uma crítica ao 
idealismo burguês ela servia de crítica também, e isso gerou um 
debate dentro da oficina, às vezes que o próprio Movimento 
Sem Terra esquece os sobreviventes e faz o elogio do herói, em 
alguns casos. E isso foi feito pela juventude dali do Movimento, 
que era gente do MST. Era uma cena proposta por eles. Bom e 
daí o que aconteceu? Esse trabalho teve um desdobramento. 

Um dos integrantes do Latão, que estava saindo do gru-
po na época por circunstâncias de vida, começou a trabalhar 
dentro do assentamento do Saracuí e, convidado pelo grupo 
Filhos da Mãe... Terra, ele dirigiu um trabalho que o pessoal vai 
contar aqui. Ele é o Douglas Stevão que é colaborador do Latão. 
E a partir de então essa parceria inicial manteve estes vínculos 
mediados pelo Douglas e depois por outros trabalhos em vídeo 
que a gente veio a realizar juntos. Essa cena dessa oficina, tem-
pos depois, foi reescrita por mim e montada por eles dentro da 
peça A Farsa da Justiça Burguesa, de 2005.
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O segundo caso que eu queria contar e este eu logo vou 
mostrar aqui e depois a gente debate mais. Foi outro caso de 
colaboração estética forte entre a gente e o Movimento que mo-
dificou a história do Latão. Existem também outros casos que eu 
poderia contar. Teve um outro caso que talvez valesse a pena 
pôr aqui no meio do caminho que foi durante a  montagem da 
peça A Comédia do Trabalho que estreou num assentamento do 
MST. Foi uma peça para se apresentar em qualquer condição. 
Não é exatamente Teatro de Rua, mas ela estreou ao ar livre e 
até hoje é uma peça que a gente apresenta em muitas condições. 
Nessa peça a gente viu uma coisa curiosa: a pré-estréia dela 
no assentamento Mirian Lopes quase foi cancelada porque os 
fazendeiros da região colocaram árvores para impedir que o 
ônibus chegasse, para que não acontecesse a apresentação. A 
gente viu então que estava numa espécie de campo de conflito 
forte e que, a partir de então, era o que interessava ao Latão ter 
como fonte de trabalho paralela. 

A nossa história com o teatro, digamos assim, fora do 
aparelho burguês de consumo, foi sempre muito ligada ao MST 
em particular e outras experiências que a peça A Comédia do 
Trabalho gerou em sindicatos e organizações variadas. Mas eu 
sinto que esta história modificou o modo com que o Latão pensa 
teatro e o modo com que o Latão tenta estabelecer contradições 
com o teatro que faz.

O episódio mais atual, que é o que eu quero falar e mos-
trar imagens dele aqui, aconteceu em 2006, nesta parceria com o 
MST. Eu tinha sido convidado para dirigir um texto clássico do 
Brecht chamado O Círculo de Giz Caucasiano. Na verdade eu fui 
convidado para dirigir qualquer texto do Brecht que eu quises-
se. Essas coisas de efemérides, em que às vezes surge dinheiro 
no teatro. Então o Centro Cultural do Banco do Brasil do Rio 
de Janeiro, que é uma instituição forte da cultura, me convidou 
para dirigir um texto do Brecht.

Eu queria fazer um texto que tivesse a ver com o debate 
sobre a terra e os dois textos que eu tinha no coração a vontade 
e fazer eram: O Senhor Puntila e seu criado Mati, que é a história 
de um latifundiário; ou O Círculo de Giz Caucasiano. Ao mesmo 
tempo O Círculo de Giz não era uma peça que me interessava fa-
zer só por fazer, apesar dela ser linda e de valer a pena fazer só 
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pela beleza da peça. Mas eu queria que a peça tivesse a potência 
de pôr um debate sobre a terra de algum jeito ali, e ao mesmo 
tempo, eu queria que a peça perturbasse um pouco o aparelho 
produtivo em que ela estava sendo inserida, que era um centro 
cultural de banco, que é um local super progressista, com lide-
rança progressista. Mas eu queria que aquilo fosse feito com 
algum potencial decorrente dessa relação. 

No texto original de Brecht tem um prólogo soviético 
que se passa no pós-guerra, quando dois grupos de campone-
ses, diante da União Soviética devastada, decidem quem vai 
ocupar a terra, se eram os antigos donos ou aqueles que duran-
te a batalha defenderam a terra. Eles têm que decidir quem é 
que tem direito a ela e se juntam ali para conversar sobre isso. 
Vem um perito pra mediar o conflito, mas é uma decisão que 
tem que vir do consenso. Este prólogo do Brecht prepara a his-
tória que vem depois que é a da mãe que cuida de uma criança. 
Uma criada de cozinha que cuida de um bebê, que é a parábola 
de O Círculo de Giz, que é um texto essencialmente bonito e forte 
no ponto de vista de narrativa. Então o que a gente pensou? 

Vamos atualizar o prólogo. Mas atualizar a maneira 
brechtiana não é mudar de época. Atualizar a maneira brechtia-
na é confrontar épocas, é manter a tensão histórica entre o an-
tes e o depois. Não interessava pôr os dias de hoje, interessava 
revelar os dias de hoje através de uma tensão histórica. A pri-
meira idéia minha foi convidar o grupo Filhos da Mãe... Terra 
para participar deste prólogo. Mas eu queria que, e isso a gente 
descobriu fazendo, não fosse montar o prólogo e sim debater o 
prólogo com o grupo. E que fosse uma relação igualitária como 
a gente com o grupo, como quando a gente trabalha com as ofi-
cinas. Nas nossas oficinas não é exatamente o Latão ensinando 
outro grupo, é uma troca de experiências. 

Então o que aconteceu é o que vocês vão ver no vídeo . A 
gente foi pro assentamento, trabalhamos alguns dias e os atores 
do Latão também conheceram o texto pela primeira vez em um 
debate que fora feito ali em cima do texto. O assentamento em 
que o Erisvaldo mora não é comum, a gente descobriu lá uma 
história que é o seguinte: Vocês sabem que um dos momentos 
mais fortes de vida coletiva, na história de quando está ocorren-
do uma ocupação de terra, é na fase do acampamento. Quando 
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a terra é conquistada, quando o latifúndio improdutivo ocupado 
vai ser dividido, surge uma nova confrontação social porque a 
terra vai ser dividida em lotes. Então todo aquele ambiente cole-
tivo se modifica na hora da divisão da terra. 

No assentamento Carlos Lamarca, lá onde eles moram, 
o que aconteceu foi que ia ser construída originalmente uma 
agrovila, num território central coletivo e todos os lotes iam ficar 
em torno da agrovila. Na hora da ocupação da terra apareceu 
uma família a mais, aí o conjunto de famílias resolveu sacrificar 
a agrovila e passar a terra dela para essa família a mais. O que 
aconteceu foi que se perdeu o único espaço coletivo. Só que seis 
famílias se juntaram em torno de um lote desses e criaram uma 
espécie de coletivo dentro de um assentamento que é todo divi-
dido em lotes individuais. Então, as famílias dos integrantes do 
grupo Filhos da Mãe... Terra, eles já partiram historicamente de 
um esforço de coletivizar dentro de um esquema que tende ao 
individualismo da pequena propriedade e isso faz dele um gru-
po incomum mesmo dentro do MST e de uma farta distribuição 
da terra. E eles têm já um acúmulo de experiência teatral e de 
debate artístico que vem de uma história anterior. Então quan-
do a gente foi pro assentamento a gente não estava lidando com 
qualquer situação. É um grupo que tem uma história artística e 
uma história de trabalho coletivo dentro do assentamento que 
tinha muito a ver com O Círculo de Giz. 

Este vídeo mostra um pouco esse encontro entre O La-
tão e o grupo Filhos da Mãe...Terra em torno do tema do Brecht. 
Quando começa o espetáculo, a montagem é esse filme que é 
projetado. Os atores entram no palco, cumprimentam o públi-
co, sentam-se e assistem a esse filme. O que é que este filme 
trouxe para a gente, o quê esta experiência trouxe? Trouxe vá-
rias coisas. Durante estes dias do assentamento algumas das 
canções da peça foram compostas, então este encontro ajudou a 
pautar não só os temas da peça que virá depois, mas também a 
sua experiência porque traduz uma experiência acumulada que 
é dividida na peça depois. 

Neste encontro eu tomei uma decisão de artista in-
fluenciada pelo Seu Zé que é a primeira pessoa que aparece 
no vídeo. A gente chegou ao assentamento e cercou o Seu Zé e 
pediu: Seu Zé conta a história, pra gente, da ocupação, como 
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é que foi? E ele falava assim: Não, daqui a pouco eu conto. Aí 
ele mostrou lá o campo, falou do pimentão, da família que 
não estava plantando pimentão por causa do problema da es-
tiagem. E nós: Seu Zé conta pra gente a história da ocupação. 
E ele: Daqui a pouco eu conto. A gente almoçou, no primeiro 
dia, um almoço delicioso, aliás, e depois do almoço o Seu Zé 
sentou e começou a contar, na hora que ele tinha a platéia toda 
sentada e que ele podia percorrer cada etapa da história. Ele 
passou algumas horas contando a história da ocupação pra 
gente, mas ele não queimou uma etapa da história. Ele fez 
como um narrador antigo em que aquilo é muito importante 
pra ser contado. Neste dia eu resolvi fazer a peça como eu 
queria fazer, na íntegra. 

A nossa montagem tem quatro horas e eu acho que são 
quatro horas prazerosas e até hoje eu acho que a gente fez bem. 
É uma coisa louca em teatro que a gente, eu não, o grupo, au-
mentou o tempo do espetáculo durante a temporada. As pes-
soas costumam cortar pra diminuir e a gente foi aumentando 
porque ficou cada vez mais precisa a história. Então ela come-
çou com três horas e pouco e terminou com quase quatro horas, 
durante a temporada. E isso que eu acho que é uma qualidade, 
e não um defeito propriamente, eu devo ao seu Zé, por que a 
gente foi aprendendo a contar melhor a história. 

Enfim, eu fico por aqui e vou mostrar o vídeo, que 
tem uns doze minutos mais ou menos. Ele tem um final que 
faz mais sentido no teatro, talvez aqui não faça sentido. É uma 
imagem um pouco mais lírica, enfim, que fica mais destoada do 
conjunto, mas ela ganha sentido no espetáculo a partir do que 
vem depois. Talvez se fosse um vídeo autônomo ele não tivesse 
esse fim que ele tem. (Mostra-se o vídeo - assista aqui)

Então é isso, e pra encerrar eu vou só contar um episó-
dio que aconteceu durante a temporada no Rio de Janeiro. Teve 
uma senhora que pediu para falar com alguém da produção do 
espetáculo, no intervalo. No intervalo da peça a gente servia 
chá pro público, e ela estava muito tensa e falou que queria falar 
com o diretor. E eu fiquei escondido, claro, covardemente, atrás 
de uma cortina, só ouvindo. E ela falava assim: Eu quero di-
zer pra esse diretor que no tempo de Brecht não existia o MST.
(muitas risadas) Obrigado.  
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Palestra: O Teatro no MST
Erisvaldo Aparecido da Silva 

Boa tarde. Eu vou falar primeiro de um espetáculo, de 
uma experiência do Coletivo Nacional de Cultura. O Movimen-
to dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, é dividido por 
vários setores: Frente de Massa, Comunicação, Saúde, Cultura, 
etc. Cada setor tem a sua própria organização. 

O Coletivo de Cultura do MST está dividido por fren-
tes, sendo elas, música, poesia, artes plásticas, teatro e valoriza-
ção da identidade cultural. 

No ano de 2001, começa a primeira experiência de tea-
tro no MST, a partir de oficinas de formação de multiplicadores 
com Augusto Boal e o Centro de Teatro do Oprimido do Rio de 
Janeiro. É a partir daí que surge a Brigada Nacional de Teatro 
do MST Patativa do Assaré. A idéia desta brigada era formar 
militantes do Movimento para dirigir e fazer peças de teatro 
dentro do Movimento, de fazer, de perceber esta transformação 
social a partir do teatro no Movimento. 

Em 2002 aconteceram três destas etapas: uma, no Rio 
de Janeiro, de estudo desta Brigada Nacional; a segunda quan-
do se encontraram para debates, vários companheiros que esta-
vam com a intenção de começar a fazer trabalho de teatro. E foi 
então, na terceira etapa, que começou o processo de construção 
de grupos dentro do Movimento. 

Em 2003, a gente começou fazer esse trabalho de teatro 
no assentamento. O Coletivo de Cultura hoje conta com mais 
ou menos 35 grupos de teatro dentro do Movimento. 

A idéia de fazer teatro, para nós, surgiu assim: na épo-
ca de acampamento - de 1996 a 1998 – e também no período de 
pré-assentamento - entre acampamento e assentamento tem o 
pré-assentamento, em que são divididos pequenos pedaços de 
lotes pra ir se organizando até finalizar a entrega de lotes para a 
constituição do assentamento - tinha um grupo de jovens, enor-
me. Esse grupo se encontrava todo final de semana, debatia, 
achava um tema que tinha a ver com o que estavam vivendo ou 
que já tinham vivido e discutia aquele tema. Até então a gente 
discutia o tema com o grupo todo, mas não tinha ainda esta 
idéia de montar uma cena daquela discussão. Aos poucos, a 
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gente começou a fazer cenas destes temas: a gente pegava um 
tema, discutia e montava pequenas peças de teatro, pequenas 
cenas. No grupo todo de jovens, a gente se dividia em quatro ou 
cinco grupos pequenos que discutiam os temas e montavam as 
cenas. Depois se reuniam e apresentavam uns para os outros, o 
que provocava uma discussão maior porque as pessoas partici-
pavam mais depois das apresentações de cada cena, tanto nas 
próprias cenas quanto na discussão depois. 

Quando se formou, o assentamento tinha a idéia de 
se construir uma agrovila, mas depois de algumas discussões 
optou-se pela divisão da área em lotes individuais. No final, era 
uma minoria que queria a agrovila dentro do assentamento en-
tão foram divididos os lotes. Cada família foi para o seu lote. 

Devido à geografia do assentamento, em que as famílias 
ficaram um pouco distantes umas das outras, os jovens do assenta-
mento foram desistindo desse trabalho do grupo de jovens (JULPI 
- Jovens Unidos Lutando Por Igualdade), das reuniões semanais. 

Então a gente tentou várias atividades para reagrupar 
de novo estes jovens de dentro do assentamento. Foram feitos, 
então, trabalhos com colégios e várias escolas de São Paulo, só 
que eles eram momentâneos. A gente organizava a vinda dessas 
escolas e dessas pessoas aqui pro assentamento e daí todo mun-
do ajudava, todo mundo participava, mas depois que o colégio 
ia embora do assentamento não havia já tanta participação de 
boa parte da juventude nas demais atividades do assentamento. 

Como a gente já tinha essa experiência, da época do 
grupo de jovens, dessas pequenas cenas que a gente criava em 
grupo, daí a gente teve a idéia de trabalhar com teatro. Con-
fesso que no início eu não gostei da idéia, eu achei um pouco 
estranho porque eu nunca tinha pensado em teatro. Eu dizia: 
- Não tem outra coisa pra gente fazer não? Daí, disseram pra 
mim: - Então vamos fazer dança. Daí eu disse pra mim mesmo: 
_ Não, então vamos fazer teatro mesmo. (risadas) E a gente co-
meçou a trabalhar teatro e teve o problema que ninguém ali ti-
nha uma profundidade nesse tema de teatro, mesmo de acesso 
a esse meio, de conhecer. Algumas pessoas do grupo só foram 
ter contato com a linguagem teatral depois de ingressarem no 
MST, nas apresentações em encontros, etc. A idéia de fazer tea-
tro ganhou destaque porque, nas reuniões do grupo de jovens, 
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as pessoas se sentiam mais à vontade, participavam mais das 
discussões quando fazíamos a divisão em subgrupos e montá-
vamos as cenas. Também porque ajudava a vencer um pouco da 
timidez que muitas pessoas tinham. Foi no decorrer do proces-
so de trabalho que começarmos a perceber o teatro como uma 
ferramenta de discussão com a sociedade e dentro do próprio 
MST. Foi o Douglas, este que o Sérgio já falou, quem começou 
este trabalho junto com a gente lá no assentamento.

Sérgio de Carvalho:
Na verdade a Magda Gebrim convidou o Latão pra fa-

zer a orientação desse trabalho e o Douglas nesta época traba-
lhava com a gente, era assistente nosso. Aí o Douglas, que foi do 
Latão, foi quem continuou. 

Erisvaldo Aparecido da Silva 
Foi bom ter lembrado, porque a Magda é uma psicó-

loga que acompanhava e ajudava em alguns trabalhos no as-
sentamento, dentre eles a formação de uma biblioteca chamada 
“Viagem ao Céu”, que foi ela quem ajudou a construir. A cons-
trução da biblioteca se deu desde a fase de pré-assentamento, 
quando ainda estávamos em barracos de lona preta, na mesma 
fazenda onde é hoje o assentamento. Tínhamos um barraco que 
era usado para o EJA – Educação de Jovens e Adultos – que foi 
nossa primeira biblioteca, e os estudantes do EJA incentivados 
a emprestar os livros da biblioteca. Depois que veio a emissão 
de posse da fazenda, que é quando se destina a área para assen-
tamento, foi que a biblioteca passou a se localizar na sede. Foi 
um trabalho também coletivo dentro do assentamento que foi 
maravilhoso, foi uma experiência muito boa. 

Quando a gente começou com a idéia de fazer teatro, a 
gente conversou também com a Magda, que a gente já conhe-
cia, e ela disse que conhecia a Companhia do Latão, que poderia 
tentar algum contato.

A gente começou e teve uma dificuldade porque o Dou-
glas morava em São Paulo e a gente morava em Sarapuí, no inte-
rior, e eram mais ou menos duas horas de viagem de São Paulo 
até o assentamento. Aí a dificuldade era: como é que a gente vai 
conseguir recursos para este trabalho dentro do assentamento? 
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Então, a Magda, que vinha acompanhando esse pro-
cesso, conseguiu, por um ano, uma verba e recurso pra esse 
trabalho do Sindicato dos Psicólogos do Estado de São Pau-
lo. O recurso era para o Douglas ir pra lá fazer este trabalho 
com a gente, uma vez por mês, durante um ano. Aí a gente 
começou o trabalho.

Só que, então, como o Douglas vinha hoje e depois vi-
nha só no outro mês, a gente tinha, como tarefa, fazer cenas pra 
apresentar entre nós mesmos. Nisso a gente começou a traba-
lhar essas coisas de improviso, que hoje, para nós, é essencial 
pra montar uma peça.

Venceu um ano e estava dando certo o trabalho. E ago-
ra, como é que a gente vai fazer? 

Então, o sindicato dos psicólogos continuou apoiando 
por mais um tempo porque eles também viram que estava dan-
do certo esse processo. Daí a gente resolveu criar um nome pro 
grupo, que nos identificasse como um grupo de teatro do MST, 
passando a se chamar Filhos da Mãe... Terra.

Uns meses antes, resolvemos fazer uma peça de teatro, 
pensando no que, a partir das atividades com o Douglas, já tí-
nhamos adquirido de técnicas do fazer teatral. A gente pegou 
um texto que é de autoria de Brecht, Horácios e Curiácios, estu-
damos e fizemos este trabalho de construção de cenas com o 
grupo. A peça, que utiliza apenas a estrutura da peça de Brecht, 
é feita pelo próprio grupo: coro, direção, falas, cenas, cenário, 
tudo é construído pelo próprio grupo. A gente procura fazer 
tudo isso de forma coletiva, com o grupo todo participando e 
estudando. No começo, umas das dificuldades do grupo dizia 
respeito à diferença de idade, e por conseqüência, de entendi-
mento: quando a gente começou este trabalho, a mais nova do 
grupo tinha nove anos e a mais velha tinha uns trinta e três 
anos. Para ter quinze minutos de peça a gente trabalhou vários 
meses em cima deste texto.

A primeira apresentação foi dentro do assentamento, 
assim como todas as vezes que modificávamos alguma coisa 
na peça e íamos apresentar pela primeira vez ao público essas 
modificações. A gente nunca pensou que fosse ficar assim tão 
conhecido, dentro do Movimento, como a gente é. Porque na 
verdade foi um trabalho que a gente queria fazer pra reunir 
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os jovens do assentamento, só que nem todos se identificaram 
com o teatro, tanto é que logo depois teve início uma oficina 
de violão, que resultou na criação do grupo de Folias de Reis, 
que existe hoje no assentamento. Muitos jovens, que não par-
ticipavam das atividades de teatro, participaram desse outro 
processo. O grupo de início se firmou com 13 (treze) participan-
tes, mas devido a alguns integrantes que tiveram que sair, hoje 
estamos com nove pessoas.

Os convites são diversos, para apresentar em universida-
des, em escolas, em igrejas e é sempre muito gratificante, principal-
mente porque você pega a história do começo e ajuda a construir 
um trabalho que as pessoas te convidam pra apresentar. É mui-
to legal! Porque é a oportunidade de mostrar uma coisa que deu 
certo dentro do assentamento e dá certo em vários assentamentos 
dentro desses trinta e cinco grupos da Brigada Patativa do Assaré. 

Mas é muito gratificante por isso também, por você  fa-
zer parte do trabalho desde a época do acampamento até hoje 
no assentamento. É muito legal!

O primeiro contato do grupo com a Cia do Latão, apesar 
da mesma já ter tido contatos anteriores com o MST, foi a partir 
de um intercâmbio do assentamento com o Colégio Equipe, de 
São Paulo. Esse intercâmbio consistia numa troca de experiên-
cias, de vivência entre a juventude assentada e os estudantes 
desse colégio. Numa das visitas feitas pelos jovens assentados 
ao colégio, uma parte da programação era assistir a peça A co-
média do Trabalho. Depois da peça, a gente conversou um pouco 
com o pessoal da Companhia do Latão. De lá pra cá a gente vem 
fazendo juntos vários trabalhos.

Em 2005, a partir de uma discussão da Brigada Patati-
va do Assaré, decidimos construir o que chamamos de “Teatro 
Procissão”, que tinha como tema A História da Luta pela Terra no 
Brasil. O trabalho foi dividido em quatro cenas, que foram rea-
lizadas, pensadas e construídas pelos grupos nas cinco grandes 
regiões do Brasil. Iniciamos uma oficina com a Companhia do 
Latão, para a construção da última cena, que teria como tema 
chave a justiça, o judiciário.

A oficina resultou na construção da cena que chama-
mos A Farsa da justiça burguesa, depois de vários trabalhos de 
improviso, leitura, estudo, etc. 
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A cena era sobre o massacre de Eldorado dos Carajás, 
ocorrido em 1996, em que foram mortos 19 trabalhadores Sem 
Terra e muitos outros ficaram feridos, mas a história é absur-
da - a gente começou a trabalhar também a refuncionalização 
dentro do teatro - e era mais uma experiência que o grupo es-
tava tendo. A história da cena é o julgamento de uma pessoa 
do Movimento, essa pessoa, que o Sérgio já falou, que se fingiu 
de morta no massacre. Era um julgamento assim: essa pessoa 
estava sendo julgada porque ela não foi companheira, não foi 
solidária com os outros companheiros, porque não morreu jun-
to no massacre, então a história é absurda assim. 

A gente fez com bonecos enormes e usamos escadas. 
Colocava uns cavaletes e as tábuas e fazia o cenário que você 
podia pegar e mover para onde você quisesse.

Nessa preparação para o Teatro Procissão, além do tra-
balho com a Cia do Latão, na Sudeste, existiram outros trabalhos 
dos grupos do MST, com outros grupos profissionais, como é o 
caso do pessoal do sul com o Ói Nóis Aqui Traveiz - que vai falar 
aqui também - de Porto Alegre. 

Ao longo dos 17 dias de marcha fomos socializando o 
trabalho com todo o pessoal da região sudeste, que não parti-
ciparam da oficina. Foi um trabalho bem produtivo, um pouco 
cansativo, mas bem produtivo e bem interessante. Era assim 
que a marcha funcionava: durante a manhã a gente caminhava 
e por volta das doze horas a gente parava, almoçava e na parte 
da tarde era tempo de estudo. Então a gente usava esta parte 
para trabalhar o Teatro Procissão. 

O grupo Filhos da Mãe...Terra ficou responsável, junto 
com outras pessoas, de terminar a montagem de todo o cenário, 
dos bonecos, de todo esse processo de construção. No dia da 
apresentação, ficamos um pouco chateados pela confusão que 
se deu por causa de um início de conflito dos marchantes com 
a polícia, o que fez com que não conseguíssemos apresentar da 
maneira que queríamos, o pessoal se dispersava, sem condições 
de assistir e de prestar atenção na peça. Mas no outro dia apre-
sentamos na plenária de encerramento da Marcha.

Em 2006 a gente recebeu o convite da Companhia do Latão 
pra fazer o prólogo da peça O Círculo de Giz Caucasiano, confesso que 
quando eu soube que era no CCBB (Centro Cultural Banco do Brasil), 
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no Rio de Janeiro, eu pensei: acho que vai ter um pouco de contra-
dição ali. Porque é um espaço que não é muito social, assim, não são 
umas pessoas muito do social, né? (risadas). E para nós do assenta-
mento participar de um trabalho num lugar desses já é um avanço 
muito bom, porque causa um impacto nas pessoas que freqüentam 
o lugar. Essa é a contradição e um pouco a intenção das pessoas do 
Movimento é essa: a de tomar os espaços, assim, de igual.

A gente fez esse trabalho aos finais de semana (dois no 
total), que era quando a Companhia do Latão ia ao assentamento. 

Ainda dentro do trabalho da marcha eu me esqueci de 
um detalhe: que foi aquele trabalho que a gente fez lá no Teatro 
Fábrica, a música que a gente fez pra marcha...

Sérgio de Carvalho: 
Foi o hino da marcha que a gente fez junto também.

Erisvaldo Aparecido da Silva:
Foi o hino da marcha que é usado também lá no 

Círculo de Giz.

Sérgio de Carvalho:
Esse hino da marcha, feito em 2005, virou uma canção 

dentro do espetáculo do Círculo de Giz, porque o Azdak canta. E 
é engraçado que o público não nota a diferença do que é o texto 
do Brecht e do que é o texto do MST. (risadas)

Erisvaldo Aparecido da Silva:
Além destes trabalhos, no repertório do grupo, tem 

uma peça de um autor colombiano, Guillermo Maldonado 
Perez, que se chama Por estes Santos Latifúndios, premiado em 
Cuba pelo prêmio Casa de Las Américas. Montamos a peça a con-
vite da organização da Mostra de Teatro Latino Americano, que 
estava acontecendo em São Paulo, no Teatro de Arena (teatro 
que cumpriu grande papel no surgimento e desenvolvimento 
do teatro político brasileiro). Foi um trabalho criado no coletivo 
também. O nosso grupo busca levar este trabalho de construção 
de cenas como uma forma produtiva que a gente tem pra traba-
lhar junto no assentamento e no Movimento. Então, depois de 
todos esses trabalhos, o que foi que percebemos?
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A gente viu que o teatro dentro do movimento é uma 
forma de mostrar a realidade do Movimento hoje em dia e de 
mostrar o que é a luta pela terra e contra o agronegócio, a partir 
de pessoas de dentro do mesmo, que vivem o seu dia a dia.

Nesses cinco anos de trabalho dos Filhos da Mãe... Terra,  
partimos também para outros campos, o da multiplicação. Es-
tão se formando outros grupos no Estado de São Paulo, a partir 
de oficinas que o grupo realiza.  Um grupo que está se forman-
do em Ribeirão Preto e existe a possibilidade de começar outras 
oficinas nas regiões de Campinas, Grande São Paulo e Promis-
são (regiões a partir da divisão geográfica do MST-SP). Todos 
em acampamentos, assentamentos, encontros, etc, do MST.

A gente costuma falar que o trabalho de teatro den-
tro do Movimento é um trabalho de formação, informação e 
transformação. E eu espero que isso possa ir mais adiante e que 
mais e mais pessoas do Movimento se interessem por teatro 
que é uma ferramenta muito importante pra você trabalhar as 
realidades que o Movimento vive hoje, de fato, no seu dia a dia. 
É isso, obrigado.

Paulo Flores:
Eu vou falar um pouco da trajetória do grupo que eu faço 

parte que é a Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz, de Porto 
Alegre no Rio Grande do Sul. É um grupo que completou trinta 
anos, agora neste ano e que tem um trabalho, uma das vertentes 
de trabalho do nosso grupo de teatro, que discute a pesquisa da 
relação ator espectador. Essa é a origem do nosso trabalho: De 
que maneira envolver o espectador no nosso trabalho? 

A idéia de como ativar a participação do espectador 
está na origem do grupo. A gente chama este trabalho que faz 
até hoje de Teatro de Vivência, em que a gente tem o espectador 
vivenciando o acontecimento e não apenas assistindo um espe-
táculo teatral. Na origem, nosso trabalho era a montagem de es-
petáculos pra um público habitual de teatro e é claro que, como 
era um teatro de pesquisa, então, o espaço já era diferenciado. 
Não havia essa relação convencional do palco e da platéia e da 
relação com o espectador. A gente, então, evoluiu para o Teatro 
de Rua que pegava um público que não tinha condições de as-
sistir espetáculos de teatro, que não conhecia  teatro, que não 
tinha relação com as artes. 
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Então, com esta idéia de democratizar o espaço da 
arte a gente começa a levar a nossa pesquisa do espaço teatral 
para as ruas de Porto Alegre. É a origem do nosso Teatro de 
Rua, que nasce ainda no período da ditadura militar.  Havia 
a característica de se fazer um teatro que estivesse integrado 
com os acontecimentos sociais e políticos do momento. Até 
hoje uma característica do grupo é a busca de um teatro que a 
gente chama de Teatro Comunidade, que é um teatro envolvi-
do com as questões sociais do momento em que a gente vive. 
Isso deu significado para o grupo, lá naquele momento de luta 
por liberdade democrática, por anistia para os presos políti-
cos. Então,  desde o início houve uma ponte do grupo com os 
movimentos populares.

O grupo participou ativamente na luta pelo fim da 
ditadura e pela democratização do país, e logo em seguida o 
grupo se envolveu com os movimentos ecológicos e isso foi o 
que deu origem ao Teatro de Rua do Ói Nóis Aqui Traveiz. As 
primeiras manifestações ecológicas realizadas em Porto Alegre 
aconteceram com a participação de um grupo de teatro que 
era o Ói Nóis. Então estas manifestações se diferenciavam das 
manifestações, até então, políticas que aconteciam com faixas e 
palavras de ordem, para uma manifestação com toda uma cria-
ção estética, uma preocupação estética de como ela iria pra rua, 
então levando essa idéia de Teatro Procissão.  

Lá no início dos anos 1980 o Ói Nóis traz pra Porto Ale-
gre esse diferencial e as manifestações populares começam a 
apresentar este aspecto teatral. A gente criava pequenas cenas, 
mas já com essa preocupação de trazer elementos teatrais para 
a discussão de um determinado tema. Na época era a questão 
da criação das usinas nucleares do país, as pesquisas que os 
militares estavam realizando sobre a criação da bomba atômica 
brasileira e questões específicas ali de Porto Alegre, da poluição 
do rio da nossa cidade e outras questões. 

Isso foi a origem do Teatro de Rua, vinculado às ma-
nifestações político sociais que, ainda num primeiro momento, 
eram difíceis de ser realizadas porque era uma época ainda de 
repressão - tinha a repressão da policia que repele, que bate e 
prende o ator e destrói elementos cênicos. Até o momento que tu 
já consegues repetir essas intervenções cênicas - como o grupo 
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denominou esta origem do seu Teatro de Rua. Então estas inter-
venções cênicas já começam a se repetir e a acontecer no centro 
da cidade sem a repressão policial, isso já era 1983/1984. A gente 
já consegue repetir, elas não acontecem só uma vez, já aconte-
cem uma duas ou três vezes, em outros locais da cidade. 

Isso abre pro grupo a possibilidade de criar o seu pri-
meiro, vamos chamar assim, o seu primeiro espetáculo, a sua 
primeira performance de Teatro de Rua que a gente começa a 
apresentar no inicio de 1985 cujo nome representa morte em tu-
pi-guarani, fala do genocídio dos povos indígenas na América. 
Então este espetáculo começa a se apresentar nas ruas do cen-
tro da cidade de Porto Alegre e nos parques centrais pra logo 
depois começar a ser convidado por associações de moradores 
pra levar pros bairros. Isso vai levar o Teatro de Rua do Ói Nóis 
que tem a sua origem no centro, ligada a questões políticas di-
retamente, um teatro que a gente pode chamar de Agitação e 
Propaganda, pra depois chegar aos bairros populares.  Que é 
um trabalho que a gente realiza, também, até hoje paralelamen-
te com a vertente do Teatro de Vivência. 

O Ói Nóis vem montando desde 1985 espetáculos de 
Teatro de Rua, alguns já se apresentaram aqui em Florianópo-
lis. A gente já apresentou aqui A Exceção e a Regra, uma monta-
gem a partir do texto do Brecht pra rua e apresentou A Saga de 
Canudos, também aqui na cidade. E é uma vertente importante 
do teatro do Ói Nóis, em que a gente tem a intenção declarada 
de estar discutindo uma questão que a gente ache fundamental. 
Em A Saga de Canudos a gente partiu, na nossa pesquisa temá-
tica, da questão disto que está sendo falado tanto aqui na mesa 
e que é uma questão essencial hoje no Brasil que é a questão da 
terra. Então a gente chega à historia de Canudos pra discutir a 
questão da terra nos dias de hoje no Brasil.

Atualmente a gente montou um espetáculo sobre a 
história do revolucionário Carlos Marighela, que é O Amargo 
Santo da Purificação, uma dramaturgia coletiva do grupo que 
parte dos poemas do Marighela e constrói uma encenação pra 
falar deste período difícil que o país enfrentou no século XX 
que foi a ditadura e principalmente o período militar. Que é 
uma história tão recente e ao mesmo tempo tão longe da maio-
ria dos jovens do nosso país. 
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A outra vertente do grupo é o que a gente chama de tra-
balho artístico-pedagógico. Então o Ói Nóis surge, de lá de 1978, 
com uma vocação de compartilhar as suas experiências. Então 
desde o inicio o Ói Nóis oferece oficinas teatrais abertas à comu-
nidade como uma vontade de compartilhar a sua experiência. 
Ou seja, nós que estamos aprendendo a fazer teatro já estamos 
querendo compartilhar aquilo que estamos aprendendo em 
cena. De alguma maneira, para Porto Alegre, eram inovações o 
que o Ói Nóis trazia em 1978, tanto é que, historicamente, o Ói 
Nóis Aqui Traveiz marca uma ruptura com o teatro que havia em 
Porto Alegre até então. E a gente já propõe isso, que era também 
algo que pelo menos eu não lembro que acontecesse em Porto 
Alegre. Inclusive a apalavra Oficina de Teatro era algo inovador 
em Porto Alegre em 1978, existiam os Cursos de Teatro.

O Ói Nóis Aqui Traveiz constitui uma sede, em 1984, que 
existe até os dias de hoje, que é a Terreira da Tribo, que é um cen-
tro de experimentação e pesquisa cênica e que também hoje é 
uma Escola de Teatro Popular. Então quando a gente cria esta 
sede a gente amplia essa perspectiva de Oficinas de Teatro. Nes-
ta sede existem vários tipos de oficina, desde oficinas que vão 
propor esta iniciação ao teatro, a formação de platéia, trabalhar 
com não-atores e até mesmo com a formação de novos atores. 

Então estas vertentes vão acontecendo ao mesmo tempo 
dentro do trabalho do Ói Nóis e a partir, principalmente do Teatro 
de Rua, a gente entra em contato com os bairros populares da 
cidade. Esses atores que têm origem na classe média começam 
a entrar em contato com os diversos bairros populares de Porto 
Alegre, a partir de convite dos movimentos populares e das asso-
ciações de moradores, pra fazer parte de eventos e de momentos 
importantes na vida daquela comunidade. A gente começa a apre-
sentar esses espetáculos, que o grupo monta com uma linguagem 
de Teatro de Rua, para poder se apresentar em qualquer tipo de 
espaço: dentro da praça, da rua, do pátio do colégio, das igrejas e 
assim por diante. E vem o convite ou a vontade de alguns grupos 
comunitários, que já fazem algum tipo de atividade artística, de 
que o Ói Nóis possa ministrar uma oficina nestes bairros. 

E isso dá origem a um projeto que é muito importante 
dentro da trajetória do Ói Nóis que a gente chama de Teatro como 
Instrumento de Discussão Social. Então no próprio nome está o 
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objetivo do projeto. A gente queria, através do teatro, levar a dis-
cussão de problemas sociais. Então dentro destas oficinas que a 
gente começa a ministrar no ano de 1988, em bairros periféricos 
de Porto Alegre, a gente tem essa intenção. Tu chegas com um 
exercício teatral, com um jogo de relacionamento entre os parti-
cipantes pra depois chegar à improvisação a partir de temas que 
os próprios oficinandos, os próprios alunos da oficina vão suge-
rir. A gente vai discutir o que é que está acontecendo ali na cena, 
e trazendo a cena para a discussão. Então tem essa idéia de te-
atro enquanto instrumento pra gente fazer uma reflexão crítica 
daquele momento da vida das pessoas daquela comunidade. 

É claro que as pessoas do Ói Nóis vão trazendo elemen-
tos, vão comentando também esta discussão, trazendo novos ele-
mentos pra que possam ser discutidas na prática, a partir destes 
improvisos, novas questões. Já que o grupo tem esta preocupação 
de que o teatro possa ser um instrumento de transformação. Na 
realidade a origem do grupo é essa, é apostar que o teatro tem um 
potencial muito forte de transformação, então isso está presente 
nos espetáculos. E o grupo chega também a essa conclusão: 

Se assistir a um espetáculo de teatro pode te mover, 
pode ser um momento de mobilização pra gente pensar e re-
fletir sobre várias questões, fazer teatro, vivenciar o ato teatral 
muito mais, poderá ser um elemento transformador. Então esta 
parte de Oficinas de Teatro toma um aspecto muito importante 
dentro do grupo, tanto é que leva o grupo a transformar a sua 
sede numa escola de teatro popular. Quando a gente fala em 
popular, a gente está falando num teatro que se dirige à maior 
parte da população, dessa população que por carências econô-
micas e culturais não tem acesso a arte. 

Na realidade, em qualquer curso de teatro em Porto 
Alegre, ou em qualquer cidade do país, fora as Universidades 
Federais – que aí são regidas também por um processo de sele-
ção extremamente difícil que é o vestibular, o que implica tam-
bém na pessoa ter conseguido fazer um curso de segundo grau, 
e geralmente a escola pública não prepara o estudante ou aque-
la pessoa que aspira entrar uma escola de teatro ligada à Uni-
versidade, não prepara para ela passar num exame vestibular 
e ser classificada dentro desse processo de seleção – a maioria 
das escolas de arte são muito caras. Então o Ói Nóis teve esta 
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preocupação e tem tido a preocupação de minorar um pouco a 
elitização do ensino da arte, no caso, do teatro.

As nossas oficinas são todas abertas à comunidade em 
geral e dentro da nossa sede a gente realiza oficinas de inicia-
ção teatral. Como o caso que dá para citar que é a Oficina de 
Teatro Livre que são aulas abertas, então semanalmente existe 
um encontro que as pessoas vão e naquelas três horas vão vi-
venciar. Vão ter um aquecimento pra depois se preparar pra 
um jogo teatral, exercícios de expressão corporal até chegar à 
improvisação e uma conversa no final, onde todos participam 
colocando as suas impressões sobre aquele dia. Então é uma 
aula aberta que a gente oferece semanalmente pra comunidade 
de Porto Alegre. Existem as oficinas mais específicas como a de 
Formação de Atores que dura um ano e meio com aulas diárias 
e uma carga horária que chega a 1.300 horas/aula em que há 
uma preparação específica para o ator. Para que aquele indiví-
duo, aquela pessoa, que participa desse curso de um ano e meio 
tenha uma base pra atuação.

Sempre para nós é muito importante a questão do ci-
dadão, esse é o centro do nosso trabalho. As nossas oficinas têm 
o rigor da técnica teatral, vamos chamar assim, mas principal-
mente da questão ética, de como aquele indivíduo se dá conta 
de tudo o que está aprendendo, daquele conhecimento que está 
adquirindo, daquele saber, daquele contato, daquela experiên-
cia e de que maneira ele poderá levar isso pra sua comunidade, 
para os outros próximos a ele e também de seu papel enquanto 
agente dentro da sociedade em que a gente vive. 

As nossas oficinas não são só práticas, é claro que a ativi-
dade maior é a expressão corporal, a improvisação, a interpretação 
e a expressão vocal, mas algumas partes das nossas aulas são de-
dicadas à questão teórica. Então a gente aborda a teoria e a história 
do teatro, a história do teatro brasileiro e principalmente a história 
do pensamento político. Pela própria característica dessas oficinas 
de ter a intenção de formar artista-cidadão, pessoas que estejam 
mais conscientes da necessidade de interagir socialmente. 

Neste projeto que a gente chama de Teatro como Instru-
mento de Discussão Social, só para dar um painel do que acontece 
hoje em Porto Alegre, a gente está presente em sete bairros.A 
sede que é a Terreira da Tribo, também é num bairro periférico. 
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Ela não está no centro, ela está hoje num bairro industrial da 
cidade, bem longe do centro de Porto Alegre, então na realida-
de a gente atinge oito bairros, com as oficinas na sede Terreira 
da Tribo e mais sete bairros onde a gente sempre, ao buscar a 
comunidade, vai buscar contato com alguma célula organizada 
nesta comunidade. Então a gente está procurando associações 
de moradores e outros tipos de organização como ONGs, que 
estão atuando no bairro. 

Por exemplo, existe um centro de reciclagem numa vila 
muito pobre de Porto Alegre, que é a Vila Pinto, onde a oficina 
começou a acontecer se utilizando de salas de escolas públicas, 
mas encontrou um espaço mais apropriado dentro deste Centro 
de Educação Ambiental que é uma ONG criada pela comuni-
dade. Não é uma ONG de fora da comunidade, ela é de dentro 
da comunidade e é uma cooperativa de reciclagem de lixo. Este, 
então, é um exemplo de local onde acontecem as oficinas. Nor-
malmente este projeto acontece duas vezes por semana naquele 
bairro e tem continuidade, a gente não delimita um tempo pra 
oficina acontecer, por exemplo, durante três ou seis meses. A 
partir da continuidade do projeto a nossa idéia é fomentar a cria-
ção de grupos culturais nas comunidades onde o Ói Nóis atua.

Então, na realidade, são projetos de continuidade, 
como no bairro Humaitá, por exemplo, este projeto acontece 
desde 2003. Já vem acontecendo há bastante tempo e se formou 
um grupo de teatro que acontece dentro de um antigo Clube 
Esportivo da Rede dos Ferroviários. E a gente tem conseguido 
inclusive fomentar a discussão dentro da comunidade para que 
ela lute pra que aquele espaço se transforma em um centro cul-
tural. E hoje, lá, existe um movimento para que este prédio que 
funciona como um antigo Grêmio Esportivo possa se tornar o 
Centro Cultural daquele bairro que é a Vila dos Ferroviários, 
dentro do bairro Humaitá.

O projeto acontece dentro de várias regiões da cidade e 
a gente conseguiu, também, nos últimos anos, estabelecer este 
contato com a zona rural.  Que é a oficina que acontece dentro 
do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST. Foi a par-
tir dos espetáculos, pelo menos desde a década de 1990 a gente 
apresenta espetáculos em assentamentos e a partir dos últimos 
anos a gente conseguiu criar um circuito de apresentações em 
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assentamentos e também uma oficina que aconteceu de 2005 
a 2007, atualmente ela não está acontecendo, numa zona rural 
próximo à Porto Alegre, que é o assentamento Filhos de Sepé. 

O Ói Nóis conseguiu dar uma assessoria ao grupo de 
teatro que se formou neste assentamento e a montar um espetá-
culo que esteve presente na marcha e no congresso de 2007, em 
Brasília. Era uma peça que contava a história do Sepé Tiarajú. 
Era a idéia das pessoas do assentamento criar uma peça que con-
tasse a história, já que o assentamento se chamava Filhos de Sepé 
e a maioria das pessoas não sabiam a história do Sepé Tiarajú, 
deste líder indígena da época das chamadas Guerras Jesuíticas 
quando, foram destruídas as Missões no Rio Grande do Sul.  

Bem, acho que já falei bastante. Esse é um panorama 
do trabalho que o Ói Nóis tem nas comunidades populares 
de Porto Alegre.  

Narciso Telles:
Eu acho interessante, que das três experiências apresen-

tadas, tanto a do Sérgio, a do Erisvaldo e a do Paulo, apresentam 
em meu modo de ver, uma alternativa à “grande narrativa” co-
mentada ontem pelo Tim, que é aquela que se coloca como única. 
Que é a história de um capitalismo avassalador, de um discurso 
neoliberal que está aí. Então eu acho que são três discursos que 
vão, de alguma maneira, apresentar algumas alternativas. 

O termo que o Sérgio trouxe “decisão de artista” eu 
acho que serve muito pra nós que estamos na universidade, é 
um termo que se faz necessário dentro das universidades. Até 
pela urgência hoje da sociedade diante da nossa produção, seja 
ela científica ou artística, mas, também, de algum compromisso 
que a gente venha a ter com a sociedade, já que estamos traba-
lhando e estudando em uma universidade pública brasileira. 
Acho muito importante que esse seja pra gente um termo que 
não se perca e, como Márcia disse ontem, da importância da 
gente retomar nas nossas escolas de teatro essas discussões so-
bre o panorama político social do Brasil. Vou dar um exemplo 
curto. A gente está trabalhando com a Anne Voguel que é uma 
diretora Norte Americana e aí os alunos foram entrar no blog 
dela e a discussão era: Que momento é esse que os EUA vão 
viver a partir da eleição do Obama? 
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Quer dizer, é uma artista e um grupo de artistas, de vá-
rios colegas dos EUA se colocando e discutindo hoje a questão 
política Norte Americana e o que isto traz pro mundo e pros 
EUA. A gente no Brasil perde um pouco esta dimensão. E mui-
tas vezes quando ela aparece, ela vem se colocar como um dis-
curso envelhecido, um discurso datado. Então acho importante 
essa história do Sérgio, do Erisvaldo e do Paulo, que trazem isso 
pra gente, e recolocam esta questão pra gente. 

E a partir daí é com vocês para colocarem perguntas 
e comentários.

Participante 1: 
Eu queria saber, quantas pessoas vivem hoje no assen-

tamento do Erisvaldo?

Erisvaldo Aparecido da Silva:
Cadastradas tem 47 famílias. Em 1998 a gente conquistou 

a fazenda e em 1999 a gente dividiu os lotes. Mas tem famílias de 
filhos de assentados que vivem também e fizeram casas dividin-
do o mesmo lote que seus pais. Têm também famílias que vieram 
de fora pra morar junto com famílias que estão cadastradas. Acho 
que deve ter em torno de umas 60 famílias, mais ou menos.  

Participante 2:
Eu queria aproveitar já que o Narciso trouxe a questão 

do “discurso político datado”, e vocês devem ouvir muito isso, 
eu queria saber como é que vocês lidam com isso, como vocês 
respondem a isso? 

Sérgio de Carvalho:
No caso do Latão são duas acusações diferentes. A do 

utilitarismo, que é menos freqüente até. Teve muitas peças do 
Latão que ironizavam muito isso, ironizavam o discurso oco, va-
zio, e esse é o tema de um ensaio sobre o Latão. Então a questão 
do “datado” costuma incidir sobre o discurso, aí você vai ter 
uma acusação mais conservadora, de direita. Eu costumo res-
ponder, quando é feito de um modo grosseiro. 

Por exemplo, a crítica de teatro do Rio de Janeiro, 
quando a gente estreou O Círculo de Giz, veio desqualifican-
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do, chamando o texto do Brecht de ultrapassado. Então eu  
respondi dizendo que aquele discurso era muito antigo, a  
mesma acusação que era feita na década de 1920 e 1930.  
Mas a maioria das críticas que a gente tem nem toca nes-
ta questão. Dentro da imprensa convencional que discute  
essas questões, para preservar o limite você responde e, se não, 
você toca o trabalho. 

No caso dos meninos, por que eles estão dentro do  
Movimento, as questões devem ser outras porque eles não  
estão lá dentro do aparelho de consumo, eles estando den-
tro do MST, eles se tornaram modelares, digamos assim, pela  
sua forma artística mais avançada. Mas no nosso caso, no caso 
do Latão e acho que do Ói Nóis também, o que desautomati-
za isso é a qualidade artística também radical que a gente tem,  
e eu acho que com o Ói Nóis também é isso. Você tem que 
fazer um esforço pra falar mal, porque o empenho artístico,  
o detalhe, a produção bem feita cala a boca. E a gente tem  
público. A maioria do teatro experimental não tem público  
e a gente tem público. 

São Paulo tem muito teatro alternativo e as peças do 
Latão sempre lotam e as pessoas ficam com falta de ingresso.  
Então tem isso, pode ser que seja um fenômeno pela qualida-
de dele e ao mesmo templo, claro, gera debate. Mas a gente 
procurou sempre criar outras coisas para o debate acontecer. 
A gente faz publicação, estamos publicando um livro e nesse 
ano vamos publicar mais dois, agora no início do ano. É um 
conjunto extra-teatral que ajuda a tentar criar meios. Acho que 
todo mundo aqui tenta buscar formas de criar outras frentes, 
de abrir outros campos.

Paulo Flores:
Acho que tem um momento que tu procuras uma inde-

pendência do mercado, de que não é o mercado que vai pautar 
o teu trabalho. A contradição acaba acontecendo mesmo, até 
dentro deste olhar de fora acaba se gerando contradição entre 
prós e contras. O Ói Nóis é um grupo que tem sido assim em 
Porto Alegre, ao mesmo tempo em que tu fazes um teatro ex-
tremamente político acaba gerando essa contradição porque 
também é premiado pelos espetáculos que a gente fez e pela 
pesquisa de linguagem e várias inovações.
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Sérgio de Carvalho:
Acho que essa coisa aparece talvez mais dentro do am-

biente teatral e de quando a gente está dentro da universidade. 
E eu posso falar isso com todo direito porque eu sou professor 
da universidade também, mas é um ambiente meio tacanho, vo-
cês sabem. E o nosso meio teatral e artístico, ele tenta alimentar 
preconceitos, tenta cultuar um formalismo, às vezes. Eu vejo isso 
porque o debate mais avançado sobre o nosso trabalho está acon-
tecendo fora do teatro. Mesmo na universidade, na literatura, na 
antropologia, na sociologia e fora do Brasil tem mais trabalho de 
doutorado, tese acadêmica, fora do Brasil do que no Brasil hoje.

Participante 3:
Tem uma relação que é bonita e ao mesmo tempo é 

muito difícil que é essa relação do grupo artístico com um Mo-
vimento. Digo Movimento de um modo geral, seja ele o Mo-
vimento dos Trabalhadores Sem-Terra, uma Associação, um 
grupo. E essa relação que, nos casos apresentados aqui, foram 
relações construídas em muitos anos, nenhuma se deu agora, 
pois os dois grupos têm uma relação há muito tempo. Mas 
eventualmente pode ter coisas conflituosas em relação à ques-
tão de, por exemplo, se trabalhar com o Movimento e depois 
transportar isso pra uma apresentação artística. Então a minha 
pergunta pro grupo é: 

Como é que se constrói essa relação de confiança e 
respeito mútuo a ponto de tu poderes fazer uma criação ar-
tística, como vocês fizeram ali, a partir de um trabalho, em 
longo prazo, com o Movimento ou a partir de uma história 
do movimento que faz parte de sua identidade e transformar 
isso numa produção artística? E como é que se constrói essa 
relação de maneira que esse Movimento se sinta contemplado 
também? E eventualmente, se vocês passaram por situações 
de tensão e se isso não ficou bem resolvido ou como é que vo-
cês resolveram isso? Seja com o Movimento sem terra ou com 
outro movimento qualquer. 

Paulo Flores:

O caso do MST é bem específico, porque é um Movi-
mento extremamente bem organizado e estruturado. Mas nor-
malmente quando tu vais para um bairro não tem isso, tu tens 
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organizações mais precárias mesmo. Mas eu acho importante, 
no nosso caso, que a comunidade vai ser a avaliadora do proces-
so. Então só vai ir adiante se de alguma forma o nosso trabalho 
está dialogando com a comunidade e não há nada no sentido de 
uma imposição. Então, muitas vezes, o nosso trabalho em deter-
minado bairro termina, porque não vai pra frente, a gente não 
consegue criar formas de diálogo com aquela comunidade e aí 
não tem sentido se continuar naquele bairro, daí a gente vai pro-
curar outro bairro. Na realidade o trabalho de oficina no bairro, 
no caso do Ói Nóis vai frutificar onde a comunidade começa a se 
ver e a se sentir parte daquele momento de criação estética.

Sérgio de Carvalho:
No nosso caso, Erisvaldo me ajuda se eu estiver falseando, 

pra mim seria revoltante se eu tivesse a sensação de que a gente 
está fazendo transformando, pra dizer a tua palavra, uma condi-
ção social em mercadoria. Porque isso aconteceria se existisse uma 
relação desigual, por exemplo, vou falar de um caso polêmico: 

Eu convido um cara que faz teatro pornô e o ponho 
num palco e aí ele se torna mercadoria do meu espetáculo, essa 
relação é desigual, eu estou utilizando ele dentro da forma. Esse 
debate que a gente teve quando foi montar e convidou o MST 
pra participar, porque se a gente estivesse trabalhando assim: 
Vejam um grupo do MST sendo utilizado pelo Latão para uma 
coisa, seria um absurdo, contra tudo o que a gente acredita.

Esse caso é totalmente diferente porque é um grupo 
que já tem uma história anterior, e a gente está resolvendo um 
problema ali num conjunto artístico. Então a gente pôs o pressu-
posto da igualdade como pressuposto da oficina. E ao contrário, 
foi justamente o MST que trouxe a questão anti-mercantil do 
Círculo de Giz. Ele tornou o Círculo de Giz mercantil, ele tornou 
um problema dentro da ordem mercantil, isso que a gente veri-
ficou. O MST foi a nota dura dentro do espetáculo, era um ponto 
de perturbação. Tanto que todos os participantes que foram pro 
Rio, e estavam com a gente na estréia, era o contrário, eles eram 
a peça de comprovação. Por que eles eram peça de comprova-
ção? Porque a gente comprovava o jeito com que aquilo se rela-
cionava com o público. No teatro você detém essa possibilidade 
de organizar a relação de trânsito entre palco e a platéia e às 
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vezes se a gente não controlasse isso poderia ser distorcido. Eu 
vou contar um caso em que isto já foi distorcido, fora do teatro:

Eu fui jornalista por muitos anos e eu trabalhei em 
grandes jornais, Estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo. E um dia 
eu estava de colaborador num jornal que se chama Valor Econô-
mico. Não sei se vocês conhecem este jornal, é do grupo Globo 
e Folha. Aí eu queria ver também se eu perturbava um pouco o 
aparelho e propus várias entrevistas, uma seqüência de entre-
vistas chatas, com um tipo de gente “espírito de porco” (risa-
das). Veio o Paulo Arantes numa matéria em que ele falava mal 
do Arnaldo Jabor e daí o Arnaldo Jabor falando mal da USP. Eu 
propus uma com o Bogo que era uma liderança do MST que 
mora lá da Bahia e é um típico quadro de liderança do MST 
que não aparece muito. E o Bogo, como confia em mim, me 
conhecia do Latão, ele falou: - vamos fazer, mas Valor Econômico 
você acha que vão publicar isto? Eu falei: - vão, eles estão me 
pagando passagem pra ir até aí.

Então eu fui lá pra Bahia, no assentamento com repór-
ter, fotógrafo e fiz uma entrevista com o Bogo. E no dia que eu 
pisei em São Paulo com a matéria, veio um aviso assim: - olha, 
seja imparcial. (risadas) E eu falei: - como assim? E falaram: - 
você não precisa elogiar o MST no seu texto, só relate os fatos. 
Eu fiz um texto quase técnico. Relatei a história com a Igreja, 
a Teologia da Libertação, que ele era um estudioso, o que fez 
pela militância, fatos da vida... Segundo dia, me disseram as-
sim: - Sérgio talvez a gente tenha que cortar um pouco o seu 
abre – que é o texto de apresentação. E eu perguntei por quê? 
Disseram: - talvez, é que o diretor de redação está um pouco 
preocupado e tal. No outro dia eu recebo a notícia seguinte: - 
Sérgio seu abre caiu (risadas) e vai ser substituído por um texto 
do diretor de redação. O jornal vai apresentar o seu entrevista-
do por você. Eu falei: - não, então não vai publicar, como assim? 
Responderam: - é que o jornal não concorda com o seu entrevis-
tado e não quer publicar isto sem uma advertência. Daí eu falei: 
- então publica a advertência em uma caixa de texto separada 
explicando. E não foi nada disso o que aconteceu. 

O conteúdo do texto apresentado era até uma desqua-
lificação do entrevistado e parecia que era eu que estava assi-
nando aquela matéria. No dia que eu li aquilo e estava escrito 
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ali em cima “por Sérgio de Carvalho” eu tive um ataque, claro 
e foi o meu último dia no Valor Econômico. Eu fiz uma carta pela 
internet dizendo: censura do jornal. E espalhei pela rede. E daí 
é o poder da internet: em duas horas o jornal estava ligando 
pra minha casa e xingando. Não falou comigo, mas falou com a 
minha mulher me xingando. Sorte que ela é braba e respondeu 
a altura, o que precisava ser respondido. No Sindicato dos Jor-
nalistas Brasileiros isso começou a ecoar e deu barulho, os caras 
ficaram “putos” comigo e eu com eles. Depois eu ainda ouvi um 
recado que me chegou do dono da Folha de S. Paulo dizendo as-
sim: - mas porque é que o Valor Econômico tem que publicar isso? 
Porque o erro foi da redação, de pagar um sujeito para fazer 
uma entrevista dessas, não precisava ter criado o problema. 

Aí você que é um caso em que entrou no sistema pro-
dutivo do jornal porque são eles que fecham a redação que é 
deles. Eu fiz o máximo de perturbação que eu podia, mas saí e 
passei. E no teatro dá, mesmo dentro de um aparelho, de uma 
instituição, você consegue perturbar. E a gente tem que lidar 
com esse fato, a gente tem que, no mínimo, tentar modificar es-
tas relações sem falsear nunca. Acho que esse é o projeto: trans-
formar em mercadorias jamais.

Erisvaldo Aparecido da Silva:
Acho que o MST trabalha tanto no teatro como nos ou-

tros tipos de atividades que tem, a última coisa que a gente dá 
importância é pra comercialização de setores dentro do movi-
mento. Tanto é que em várias apresentações que a gente já fez a 
única coisa que a gente exigia é a condução pra ir até o espaço 
de apresentar e alimentação, essas coisas assim básicas. A gente 
teve esse trabalho com a Cia do Latão que a gente recebeu uma 
taxa, mas daquele pessoal a gente tinha que tirar dinheiro mes-
mo (risadas), do pessoal do Centro Cultural.

Sérgio de Carvalho:
É, quando eles foram lá pro Centro Cultural a gente 

conseguiu arrancar um dinheiro que dava pra custear o tra-
balho, a gente botou no pacote. No SESC agora, a gente fez o 
lançamento de um livro nosso e eles davam uma oficina com a 
gente, daí pelo menos os custos eles costumam cobrir.
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Erisvaldo Aparecido da Silva:
Então com a gente é assim, não costumamos comercia-

lizar estes pontos assim, principalmente a cultura.

Participante 4:
Eu fiquei com curiosidade de saber se os outros grupos 

do MST trabalham também em parceria com outros grupos, aí 
pelo Brasil afora? E se a predominância é dos jovens estarem 
participando ou se tem também uma mescla de idades? Não sei 
se você também acompanha e se tem como falar.

Erisvaldo Aparecido da Silva:
O maior contato que eu tive com outros grupos do 

MST foi nesta marcha de 2005. Tanto é que em 2005 foi feita esta 
marcha de Teatro Procissão com os outros grupos do Coletivo 
de Cultura Patativa do Assaré e o tema era “luta pela terra”. Mas 
cada região tinha um tema dentro deste tema maior. O tema era 
“a luta pela terra” e “o agronegócio” e a região sudeste ficou 
com “a luta pela terra”. E a gente no MST procura assim, nos 
encontros e nas marchas e nos estudos que tem dentro do mo-
vimento a gente procura bastante estas idéias de intervenções 
de grupos, de trocas de experiências. Mas os trabalhos não são 
muito diferentes não, eles são até bem semelhantes. 

Márcia Pompeo: 
Aqui em Santa Catarina tem um grupo em Lebon Régis 

que quase que veio pra cá pra se apresentar, mas a gente acabou não 
conseguindo trazer. Existem outros grupos se formando, mas esse é 
um grupo que está com uma produção mais avançada. Parece que 
o Douglas tem contato com a origem desse grupo de Le Bon Régis, 
aqui, mas agora outras pessoas estão levando o trabalho adiante. 

Participante 4:
Eu acredito que ser jovem dentro do MST e passar por 

toda a organização e as discussões e leituras de mundo acaba le-
vando a esse construir diferente. Então como é que tu vês a juven-
tude e as pessoas que tu tens relação, os professores e outras pesso-
as que tem outra leitura de mundo e que não tem noção do que seja 
o Movimento. Como é isso pra ti, de estar dentro e olhar pra fora? 
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Erisvaldo Aparecido da Silva:
Primeiro essa questão da idade: acho que o Movimento 

nunca vai fazer nenhuma restrição a respeito de idade. Como 
eu já falei aqui a mais nova do grupo tinha nove anos e a mais 
velha tinha uns trinta e cinco anos no trabalho que a gente criou 
lá no assentamento. É um pouco complicado porque antes 
da gente começar este trabalho com o grupo, bem eu mesmo, 
quando morava em São Paulo, tinha uma visão totalmente di-
ferente. Então quando comecei a participar dos Encontros de 
Sem-Terrinhas, dentro do Movimento e de lá pra cá venho par-
ticipando de estudos e de encontros e cursos. Aí de lá pra cá eu 
fui tendo uma visão ampla da sociedade fora e dentro do Mo-
vimento. Mas o que acontece, por exemplo, na escola, você tem 
uma relação diferente com os amigos da escola porque a idéia 
deles é que o que diverte as crianças é passa-tempos, televisão 
e essas coisas assim. Mas dentro do Movimento o que te orienta 
é a realidade mesmo, e não a comercialização e essas coisas que 
tem fora do Movimento. 

Por exemplo, eu costumo falar que é um pouco com-
plicado essa prática do Movimento levar a circular estas infor-
mações, não só o Movimento, mas também os grupos como A 
Cia do Latão, o Ói Nóis Aqui Traveiz. Porque os caras estão com a 
máquina na mão e enquanto tem um grupo de cem pessoas as-
sistindo teatro, tem milhares de pessoas assistindo a televisão, 
sendo iludidas pela televisão.   

Participante 5:  
Eu queria perguntar para o Paulo, quando vocês têm 

contato com o MST que é o Movimento, eu acho mais organiza-
do que nós temos no Brasil, em termos de organização grupal. 
Que contaminações os grupos de teatro tem?  Que referencial 
ou que exemplos pode se tirar de um Movimento, como o MST 
no sentido do Teatro de Grupo?  O que isso reporta a esses dois 
grupos a partir dessa interação com o MST? 

Paulo Flores:
Acho que pra falar rapidamente da trajetória do Ói Nóis, 

desde as nossas primeiras apresentações em assentamentos, 
houve essa coisa que eu vou chamar de “choque de realidades”. 
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O que foi importante pras pessoas do grupo foi a politização, o 
estar num assentamento e ver essa outra forma de organização, 
pois as nossas primeiras apresentações foram em acampamen-
tos. Todo o trabalho do Ói Nóis é centrado enquanto organi-
zação e na discussão da auto-gestão e esse contato reforçava 
idéias do grupo e fazia as pessoas se politizarem mais, trazerem 
para as nossas discussões a questão da terra, como eu contei 
anteriormente. As nossas primeiras vivências dentro do MST 
foram: Os três caminhos percorridos por Honório dos Santos e dos 
Diabos, de João Siqueira, que conta a história de um filho de 
pequenos agricultores que perdem a terra e vão para a cidade, 
o êxodo rural. Depois veio A Saga de Canudos.

Isso certamente foi determinante, esse nosso contato 
com o MST influenciou até na discussão da temática do nosso 
trabalho. Porque nós continuamos a fazer intervenções e, inclu-
sive, tem uma muito importante que fizemos sobre os Labora-
tórios da Aracruz, em que toda a sociedade estava dizendo que 
aquilo tinha sido uma barbaridade, uma destruição de anos e 
anos de estudo e a gente criou uma intervenção que se chamou 
As Lágrimas da Aracruz. Porque os jornais de todo o país mos-
traram a pesquisadora chorando e dizendo que vinte anos de 
pesquisa foram destruídos pelos bárbaros do MST. Lá no Rio 
Grande do Sul o nosso vice-governador, que era um cara liga-
do à cultura, chamou de bandidos se referindo às mulheres do 
MST que estavam com um lenço.  

A gente se divide, entre os atuadores, e cada integrante 
vai ministrar e trabalhar o teatro em um bairro ou, no caso, na 
zona rural. Isso leva ao crescimento do entendimento de nú-
cleo, mesmo entre as pessoas que participam mais ativamente 
do grupo. O Ói Nóis tem se preocupado em continuar essas in-
tervenções e manifestações públicas e isso leva a muitas ques-
tões em relações aos indivíduos do grupo, aos atuadores. Por 
exemplo, sobre se ficar meses e meses pesquisando pra criar um 
determinado espetáculo teatral ou estar atuando no dia-a-dia 
onde tu vais estar ali presente o tempo todo. Isso leva a crises 
do grupo, a pessoas saírem do grupo, para se tornarem mais 
presentes e militantes do Movimento. Isso é a nossa experiên-
cia: A Carla que era a pessoa que ministrava a oficina junto ao 
MST, ela hoje não é mais integrante do Ói Nóis, porque ela está 
envolvida diretamente com o Movimento.
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Sérgio de Carvalho:

Acho que a primeira coisa que foi forte pra gente den-
tro do MST foi o contato de início que tivemos com o Movimen-
to na marcha de Brasília, com as lideranças e de ver essa força 
de organização e a potência que tinha o problema da luta de 
classe, você estabelecer que a questão passa pela luta de classes. 
O MST trouxe isso pra gente, ele concretizou uma idéia que é 
sempre posta como anacrônica, e essa é a força do Movimen-
to. Ele escancara que a propriedade da terra no país e que o 
direito à propriedade é de uma minoria. E o segundo aspecto 
foi perceber que a questão da terra e do campo no país é muito 
importante, que é um país com uma história de agronegócio, de 
exportação desde sempre. O nome do país traz isso, a história 
do país traz isso. A economia agrária de exportação passa pela 
terra que é a principal fonte de riqueza do país. As elites, por 
mais que sejam urbanas, têm vínculo com isso. 

Uma vez o João Pedro me falou isso, em uma entrevista 
que eu fiz, ele falou assim: - você está precisando de assunto 
para peça? Vamos lá pro assentamento, se você quiser, eu te 
ajudo a visitar alguns. E ver estas questões foi um contato novo. 
A gente começou a fazer apresentações de teatro pra grupos do 
Movimento, por exemplo, se a gente não tinha condições de ir 
num lugar, vinha um grupo. Quando se estava construindo a 
escola Florestan Fernandes, que acho que hoje é uma das prin-
cipais escolas ligadas ao Movimento Guararema, em São Paulo, 
grupos de trabalhadores passavam temporadas lá trabalhando. 
Então, às vezes, esses grupos vinham pra São Paulo pra assistir 
teatro no Latão, depois dessa jornada de trabalho pesada. Então 
isso trouxe para gente um aprendizado, uma troca importante 
de experiências. Eu sei histórias até hoje de muitas pessoas des-
sas. E também da gente querer fazer um teatro que dialogasse 
com o espectador e, sobretudo, com o espectador avançado do 
ponto de vista do conflito, que eram estes grupos. 

Tem outro dado que eu pessoalmente acho. É que eu 
sempre tive um “pé-atrás” com o Movimento e eu acho que hoje 
eu aprendo isso com o Movimento. Que é o dado que dentro do 
Movimento chama Mística, que é a dimensão que a cultura passa 
por processo simbólico. Eu lembro que toda vez que eu partici-
pava da Mística eu achava um momento um pouco difícil, assim 
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eu me sentia um pouco constrangido. A Mística é um ponto de 
abertura onde você ritualiza ou simboliza os temas do debate. E 
depois eu fui entender por que. Por que o MST no passado era 
religião, as frentes avançadas da Igreja Católica, essa é a história 
anterior do MST. E digamos assim que para um marxista mais 
materialista como eu, esta história sempre foi mais, digamos as-
sim, um ponto contraditório do conflito, esse vínculo socialista 
cristão que tem na base do MST. No entanto, o que você começa 
a observar? Que esse é um ponto fundamental em que o MST 
sabe atuar, que é o campo simbólico. A Mística pra mim ela é 
uma consciência de que há disputa no campo do símbolo. O 
MST tem grande capacidade de criar símbolos sociais. Então ler 
esta atuação foi muito importante para eu pensar o teatro e com 
o tempo isso me levou a entender o sentido da Mística dentro do 
Movimento. Ela é uma ferramenta simbólica violenta e potente.

Participante 7:
Paulo e Sérgio, em relação à criação dos espetáculos 

de ambos os grupos. Vocês estão nos grupos desde a funda-
ção e acompanham todos os processos criativos. Então a minha 
pergunta é até que ponto vocês conseguem perceber e, talvez, 
me dar um exemplo, da influencia que este contato com a co-
munidade, no caso do MST ou no caso dos bairros na periferia 
de Porto Alegre, interfere ou interferiu no processo criativo de 
algum espetáculo do grupo, na formação dos atores? Não digo 
tanto na parte do sujeito-ator, mas na parte da criação estética 
mesmo do espetáculo. Se vocês conseguem lembrar agora de 
um exemplo ou se vocês conseguem identificar algum ponto 
de reverberação desta prática na comunidade diretamente num 
espetáculo, num processo criativo?

Paulo Flores:
Bem, o que eu citei antes sobre a criação da Saga de Ca-

nudos foi bem assim: a gente começou a se decidir quando foi 
apresentar a Exceção e a Regra num encontro do MST em Palmei-
ra das Missões, começou a surgir ali a criação do trabalho, isso 
em termos de temática. Mas de que maneira aspectos estéticos 
vêm das oficinas, eu acredito que no nosso trabalho todas as ver-
tentes que eu já falei estão interagindo sempre. Por exemplo, a 
nossa pesquisa de “Teatro de Vivência” vai para a rua e vai para 
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o trabalho das oficinas, assim como, em mão-dupla, o trabalho 
das oficinas vêm com elementos para criação dos espetáculos. 

Outra questão é que vários atuadores do Ói Nóis aca-
bam vindo das Oficinas Populares, que é o exemplo do Renan 
que hoje já tem mais de dez anos de grupo Ele é oficineiro no 
bairro onde ele começou a fazer oficina, quando ele tinha treze 
ou quatorze anos. Hoje ele é oficineiro na comunidade onde ele 
viveu a vida dele toda. Então, certamente, ele traz referências 
dessa comunidade para criação dentro do Ói Nóis. E outras pes-
soas também, pela própria característica do Ói Nóis, ser um gru-
po aberto, sempre tem pessoas destas comunidades que estão 
presentes no trabalho do grupo e elas trazem as suas referên-
cias. E principalmente porque o grupo trabalha com a encena-
ção coletiva as vozes destas pessoas estão presentes na criação.

Sérgio de Carvalho:
No Latão, dos dois casos mais fortes de influência, um 

foi na Comédia do Trabalho. A gente já tinha feito Santa Joana e 
tinha acontecido aquilo que eu já contei. E a gente fez A Comé-
dia do Trabalho para viajar e ir a assentamentos, o projeto inicial 
era esse. Mas a gente fez em porta de fábrica, no Sindicato dos 
Petroleiros, em todo canto a peça foi feita.

Então a gente falava que o que tinha perturbado a gen-
te quando a gente fez Santa Joana foi que a gente começou a 
reparar que as pessoas vêm com os filhos assistir e tinha muita 
criança no colo chorando durante a apresentação. E as nossas 
peças anteriores não estavam preparadas pra crianças choran-
do. Então a gente falava no ensaio que tínhamos que fazer uma 
peça que incorporasse uma criança chorando e que isso não seja 
um problema pra peça. E isso foi até uma praga porque tinha 
sempre muita criança chorando na história da Comédia do Traba-
lho. A estréia dela foi tão engraçada, porque ia ter tipo um forró 
depois da peça, e nós achamos que ninguém ia ficar vendo a 
peça, que todo mundo ia adiantar a cerveja ali atrás. E a platéia 
ficou toda ali, ao ar livre, na ruína de um cinema. E as pessoas 
gritavam, eu lembro que tinha uns caras lá atrás gritando assim, 
quando entrava o governador gordo da peça: - é o Jaime Lerner! 
Que na época era o governador do Paraná. Eles faziam comen-
tários diretos sobre o espetáculo e a peça já estava preparada 
para elas esteticamente. 
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Eu falei não só do jeito de ensaiar, mas sobre a forma 
estética do espetáculo. Agora, aconteceu uma coisa mais sutil. 
Quando a gente foi lá para o assentamento, a gente já estava 
ensaiando a peça muito, quando foi fazer este contato que vo-
cês viram no vídeo. Aquilo mudou um pouco o jeito da gente 
ensaiar. O Círculo de Giz é uma peça muito afetiva e comovente 
e conta a história de uma mulher que se produz mãe. Ela não 
tem o instinto maternal, ela produz o instinto no contato, ela 
tem que lidar com circunstâncias e ela quer se livrar da criança 
o tempo inteiro. Eu lembro que no assentamento os atores ti-
nham que estar sempre atentos. Por exemplo, no vídeo até tem 
isso uma hora que a Helena está segurando o bebê, que era o 
Carlos, filho da Pedra. A Pedra estava fazendo a cena, estava 
participando dessa cena e os nossos atores tinham que ajudar 
a segurar os filhos. E a Helena, ela mudou a Grusche ali, um 
pouco, em função do bebê da Pedra, do jeito que ela segurava. 
Eu sinto que os meninos ensinaram um pouco algumas relações 
que foram marcando um pouco a gente. 

Foi engraçado que eu fiquei contente com uma critica que 
desqualificou O Círculo de Giz, em São Paulo. Ela fingia que elogia-
va a peça, mas ela dizia assim no final: E ainda é revoltante ver os 
atores do Latão serem literalmente manipulados pelo MST no ví-
deo. Porque tem um jogo teatral que eles manipulam e isso acon-
teceu um pouco simbolicamente e pra gente era produtivo porque 
a gente sentiu que contagiou também. A gente compôs a canção 
final do espetáculo lá que falava assim: “As coisas devem caber aos 
que a sabem fazer melhor”. O direito é de quem faz a coisa me-
lhor, diz a canção. E lá no assentamento a gente ensaiou e o Martin 
compôs lá a música e então isso traz uma vivência também. 

A gente já fez essa peça mais de 180 vezes e eu con-
tinuo a lembrar do dia no assentamento e essa canção sendo 
composta com os atores. Eu assisto da platéia, às vezes, ou 
assisto de costas, do fundo e eu vejo a reação do público por-
que é muito comovente o final. Eu vejo que quando os atores 
estão mais emocionados eles estão meio que como naquele 
momento no assentamento. Então isso foi muito marcante, do 
ponto de vista pessoal e técnico, mudou o jeito. O vídeo, ele 
registra vários procedimentos artísticos ou de vida também, 
que o espetáculo desenvolve. E para gente, parte do elenco era 
do Latão mais antigo e muitos atores convidados, então essa 
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vivência fez com que todo mundo entrasse no mesmo pata-
mar. Os atores novos, eles entenderam de outro jeito o traba-
lho do Circulo de Giz, a partir desses dias que a gente passou 
lá.  Então, do ponto de vista pessoal foi muito forte a influência 
daquele trabalho no espetáculo.

Narciso:
Bem, muito obrigado a todos e à professora Márcia. 

Amanhã à tarde nos reencontramos aqui.
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Grupo de Teatro Nós do Morro: 
Uma prática de teatro por comunidade

Flávia Janiaski Vale1

“Não posso pensar pelos outros, nem para os 
outros, nem sem os outros. A investigação do pen-
sar do povo não pode ser feita sem o povo, mas 
com ele, como sujeito de seu pensar” (FREIRE, 
1980, p. 119)

Este artigo pretende apresentar uma reflexão so-
bre a prática teatral realizada pelo grupo Nós do Morro do  
Rio de Janeiro, na comunidade do Vidigal, partindo da  
contextualização de sua prática e tentando alocar tal práti-
ca em um contexto de teatro na comunidade, conceituando  
para tanto comunidade e teatro na comunidade, com o  
objetivo final de traçar um paralelo com as ações e pretensões 
do grupo, assim como seu discurso versus sua prática e os 
resultados alcançados. 

É possível pensar em um teatro comunidade onde  
não são ouvidas as vozes dos integrantes pertencentes a  
esta comunidade? 

1 Flávia Janiaski vela é mestre em teatro e professora colaboradora do 
Centro de Artes da UDESC na área de Teatro Educação.
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Em uma prática de teatro comunidade é importan-
te, como sugere Paulo Freire na citação acima, que seja dada 
voz aos membros desta comunidade, e que esta prática gere 
uma interação que vai germinar um processo de transforma-
ção, de aprendizado e de trocas. Segundo Freire a educação 
se faz de “A” com “B”, desta forma é certo pensar que uma 
prática de teatro comunidade também deve ser feita de “A” 
com “B”, se utilizando do método dialógico com o objetivo de  
fortalecer a comunidade. 

As primeiras iniciativas de teatro comunidade nas-
ceram do anseio de disseminar o teatro, de levá-lo para um 
público não-burguês, de levar educação e conhecimento para 
as massas com uma perspectiva política de transformação  
da realidade. 

Atualmente podemos identificar e/ou classificar três 
formas de teatro comunidade: Teatro para comunidade; Teatro 
com comunidade; e Teatro por Comunidade. A primeira pode 
ser resumida como aquela onde artistas fazem teatro para co-
munidades periféricas, desconhecendo de antemão sua realida-
de, seu contexto histórico e social, suas ambições e seus anseios. 

A segunda forma critica a primeira, e parte da investi-
gação de uma determinada comunidade para a criação de um 
espetáculo, no entanto, ela também é feita por artistas. 

A terceira forma inclui os membros de determinada 
comunidade no processo de criação teatral, transformando o 
povo de espectador em ator com a função de fortalecer a co-
munidade ao dar aos seus membros as ferramentas necessárias 
para a realização da produção teatral. Pensando nesta forma de 
fazer teatro comunidade é que podemos destacar a criação e as 
ações do grupo de teatro “Nós do Morro” que nasceu e funcio-
na até hoje dentro da comunidade do Vidigal, na cidade do Rio 
de Janeiro, e praticamente a totalidade de seus integrantes são 
membros da comunidade.

O Grupo

O grupo Nós do Morro foi criado em 1986, com o obje-
tivo de oferecer aos moradores da favela do Vidigal o acesso 
a Arte, Cultura e Educação. O grupo nasce com o convite re-
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cebido por Guti Fraga, que mora no Vidigal desde 1977, para 
desenvolver um projeto no centro Cultural Padre Leeb. Guti 
convida Luiz Paulo Corrêa e Castro, Fred Pinheiro e Fernando 
Mello Costa para embarcarem no projeto com ele, que visava, 
além de formar atores e técnicos, despertar na comunidade o 
interesse pelo teatro. Em 1990 se junta a eles Maria José da Silva 
(conhecida como Zezé). Estes cinco formam até hoje a diretoria 
do grupo e são responsáveis por todas as decisões. Luiz Paulo 
Corrêa e Castro foi o único que nasceu no Vidigal e com exce-
ção de Fred Pinheiro todos moram no bairro até hoje. 

O Nós no Morro nasceu de um projeto tímido que era 
o de oferecer aulas de teatro para quem tivesse interesse na co-
munidade e se transformou em um fenômeno teatral e social 
de proporções nacionais e internacionais, talvez devido ao fato 
de que seja um movimento próprio da comunidade, ou seja, ele 
é produzido pela comunidade, para comunidade, com temas 
sobre a comunidade e principalmente na comunidade.

Os espetáculos, mesmo os que têm como texto um 
autor nacional, ou, como no caso de Shakespeare, internacio-
nal, são modificados e trazidos para a linguagem da comu-
nidade, com temas pertinentes ao cotidiano da comunidade. 
Isto foi cada vez mais chamando a atenção do público local, 
pois era uma forma desta comunidade se “ver” em cena, 
além de estar conhecendo e se inserindo no universo teatral. 
Como resultado desta prática, temos o fato de além da forma-
ção de atores e técnicos, o grupo consegue também fomentar 
a formação de platéia. 

São 21 anos de existência de um grupo que começa 
com 5 “líderes” e cerca de 15 jovens. Em 2004, eles já contavam 
com certa de 300 integrantes e hoje passam de 1800 participan-
tes, atuando em teatro, cinema e televisão, se dividindo entre a 
sede no Vidigal, Nova Iguaçu e Saquarema. Sendo que são 50 
pessoas que tem um envolvimento profissional direto com o 
grupo que se dividem entre diretores, atores, técnicos, autores e 
colaboradores em diversas áreas. A gestão do grupo ainda cabe 
aos mesmos cinco que o fundaram. 

 Ministério da Cultura, Governo do Estado do Rio de 
Janeiro e prefeitura do Rio de Janeiro (todos através das Leis 
de Incentivo), assim como inúmeros apoiadores entre eles a 
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Rede Globo. Ao longo de seus 21 anos de existência o grupo 
montou por volta de 30 peças, fora as peças dos multiplica-
dores2. Ganhou vários prêmios e reconhecimento nacional e 
internacional (com direito a se apresentar no Courtyard Thea-
tre na cidade de Stratford on Avon na Inglaterra, como grupo 
convidado da Royal Shakespeare Company para participar 
do Festival Internacional de Teatro com a peça Os Dois Ca-
valeiros de Verona). Hoje tem uma infra-estrutura sólida, divi-
dindo suas atividades ente o Teatro do Vidigal e o Casarão.  
Vale destacar que o reconhecimento veio primeiro das 
atividades estrangeiras e da mídia, para depois vir um  
reconhecimento nacional.

Definindo Conceitos

É essencial para que se faça a avaliação do teatro rea-
lizado pelo grupo Nós do Morro como uma prática de ‘Teatro 
por Comunidade’ que trabalhemos alguns conceitos para que 
se possa delimitar o campo e os parâmetros avaliativos. O pri-
meiro destes conceitos é o de comunidade, o que define uma 
comunidade? Quais os critérios utilizados para se dizer que 
uma associação de pessoas é ou não uma comunidade? Para 
esclarecer este conceito uso o autor Anthony Cohen citado pela 
Professora Dra. Márcia Pompeo Nogueira em seu artigo Teatro 
e Comunidade que argumenta que comunidade não se define 
apenas em termos de localidade, ela vai além, ultrapassa este 
limite e se torna:

(…) a entidade à qual as pessoas pertencem, 
maior que as relações de parentesco, mas mais ime-
diata do que a abstração a que chamamos de “so-
ciedade”. É a arena onde as pessoas adquirem suas 
experiências mais fundamentais e substanciais da 
vida social, fora dos limites do lar (Anthony Cohen 
: 1985, 15 apud Márcia Pompeo Nogueira).

2 O termo ‘Multiplicadores’ é usado pelo grupo para designar aqueles 
jovens que ingressaram com o grupo em 86, alguns ainda crianças na 
época, e hoje são – além de atores – professores das crianças e adoles-
centes que iniciam no grupo. 
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No caso do grupo em questão podemos dizer que a de-
limitação de comunidade para eles também passa pelo âmbito 
geográfico - uma vez que o grupo tem sua sede na comunidade 
do Vidigal e que foi para esta comunidade que dedicou seu tra-
balho – e também pelo âmbito humano - que tem interesses e 
metas comuns. 

O próximo conceito a ser destacado é o de Teatro na 
Comunidade. Para a sua definição opto pelos estudos da Pro-
fessora Dra. Márcia Pompeo Nogueira e destaco quatro carac-
terísticas importantes: o fato da ênfase nas histórias pessoais e 
locais; o fato de que as histórias são inicialmente trabalhadas 
através de improvisações; as histórias ganham forma teatral 
coletivamente; e seus materiais e formas sempre emergem di-
retamente da comunidade, cujos interesses tentam expressar; 
em suas palavras “O fazer teatral passou a ser visto, por alguns 
artistas, como acessível a todos, os métodos de trabalho se de-
mocratizaram e processos de criação coletiva se multiplicaram” 
(MIMEO, NOGUEIRA, p. 4). 

E por fim defino o termo ‘Teatro por Comunidade’ 
como sendo aquele teatro com influência direta do Teatrólogo 
Augusto Boal e do Educador Paulo Freire, onde o teatro inclui 
as próprias pessoas da comunidade no processo de criação te-
atral transformando o povo de espectador em ator. Um teatro 
que tem a função de fortalecer a comunidade e pergunta para 
ela o conteúdo do teatro, inserindo-a no processo criativo. Que 
tem como alvo um processo de conscientização através da prá-
tica dialógica – respeita as diferenças e acredita que as pessoas 
tenham conhecimento e por isso são capazes de analisar e mu-
dar sua situação e a situação que as rodeiam.

Possíveis Paralelos

Trabalhando com os conceitos acima e fazendo um 
paralelo com a prática do grupo, concluo que o grupo Nós do 
Morro realiza uma prática de ‘Teatro por Comunidade’. Susten-
to esta afirmação no fato de que o objetivo inicial do grupo não 
se alterou de 1987 aos dias atuais, eles continuam instalados 
na comunidade do Vidigal e fazendo um teatro da comunida-
de para a comunidade, com o mesmo objetivo de oferecer aos 
moradores da favela do Vidigal o acesso a Arte, Cultura e Edu
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cação. Seu núcleo formador original também não se alterou tão 
pouco o endereço da maioria dos participantes do grupo – que 
com algumas exceções – continuam no Vidigal. 

O grupo contribuiu na formação pessoal e coletiva dos 
moradores do Vidigal, seja de forma artística ou social, seja 
daqueles que participam ou participaram diretamente ou in-
diretamente da experiência. É certo dizer que o Nós do Morro 
servem de referencial como uma prática de teatro na comunida-
de, uma vez que a comunidade passou a conhecer e a apreciar 
todo o universo teatral, desde os bastidores sabendo reconhecer 
signos próprios do teatro como: luz, cenários, figurinos; assim 
como suas convenções (os três sinais, por exemplo) e seus tex-
tos - Shakespeare, Machado de Assis, Martins Pena, Ariano Su-
assuna, entre outros. 

Mariana Henriques Coutinho em sua dissertação de 
Mestrado intitulada “Nós do Morro – Percurso, Impacto e Transfor-
mação” destaca que o teatro não existe sem a presença de uma 
platéia, e neste sentido:

“A contribuição do Nós no Morro supera os 
limites do indivíduos e alcança também a comu-
nidade na medida em que juntos, atores e espec-
tadores, se engajam num processo de superação 
e conquistas; o que nos deixa concluir que transi-
tando entre os territórios do eu (individuo) e do 
nós (comunidade), o grupo vem contribuindo com 
mudanças pessoais e coletivas, num encontro de 
sujeitos que, através do teatro, se libertam em cola-
boração”. (COUTINHO, 2005, p. 190)

Segundo Mariana o grupo tem as características de uma 
experiência que nasce do intercâmbio entre indivíduos residen-
tes do mesmo local, que optam por produzir um teatro que dia-
loga com a sua comunidade valorizando as suas especificidades 
sócio-culturais. E acaba por simbolizar uma experiência autenti-
ca da comunidade, uma experiência que acontece de baixo para 
cima, ou nas palavras da Mariana, “de dentro para fora”. 

Um dos fatores que garantiram estes 21 anos de exis-
tência foi o fato de uma vez “conquistada” a comunidade, o 
grupo garantiu seu engajamento e participação, pois ao par-
tir do estabelecimento de um diálogo com a comunidade e do 
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respeito por suas diversas vozes – uma vez que o grupo e em 
especial seu autor Luiz Paulo Corrêa e Castro, valorizava os 
elementos e signos próprios da comunidade, seu universo, sua 
forma de falar, de andar, de se comunicar, seu dia-a-dia – esta 
comunidade seria um público cativo e pulsante para o grupo. 

Se pegarmos o método dialógico do educador Paulo 
Freire onde ele coloca que para se entrar em uma comunidade 
é preciso que esta permita tal interação. Este “entrar” deve ter 
o objetivo de fortalecer a comunidade, contribuindo enquanto 
um meio de comunicação entre diferentes setores da comuni-
dade, enquanto forma de identificação e solução de problemas, 
e principalmente como interação entre todos os envolvidos:

“Não posso pensar pelos outros nem para os 
outros, nem sem os outros. A investigação do pen-
sar do povo não pode ser feita sem o povo, mas 
com ele, como sujeito de seu pensar” (FREIRE, 
1980, p. 119)

Para Freire a comunidade tem que se sentir sujeito 
do seu pensar. Neste sentido o grupo Nós do Morro contribui 
para que este desejo se torne real e para que a comunidade 
se junte ao redor do fenômeno teatral e possa através dele ser 
o sujeito de seu pensar, analisando sua própria realidade e 
interagindo com ela. 

Mesmo sendo uma iniciativa que partiu da vontade 
de fazer teatro, esta vontade é uma ferramenta para se manter 
intenso o fomento à cultural, valorizando as diferentes vozes 
presentes na comunidade, mas ao mesmo tempo inserindo ca-
pital cultural para os moradores, e desta forma, melhorando a 
auto-estima e promovendo a qualidade de vida desta comuni-
dade, bem como a apropriação de uma estrutura teatral pro-
duzida por seus próprios membros. Ao analisar estes fatores 
Coutinho argumenta:

“(...) o sucesso da dinâmica do Morro-comu-
nidade acontece devido três fatores principais: 
trata-se de um teatro que é feito pela comunidade, 
para a comunidade e sobre a comunidade. É im-
portante esclarecer, entretanto, que a combinação 
desses aspectos garantiram a formação de uma 
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platéia que gosta de teatro, e que passou a apre-
ciar também universos distantes do Vidigal, como 
os de Machado de Assis e William Shakespeare”. 
(COUTINHO, 2005, p. 56)

Desta forma é certo concluir que o grupo Nós do Mor-
ro pratica uma ação que nos leva há dois caminhos com mé-
ritos distintos, sendo o primeiro o mérito educativo do teatro 
e o segundo o mérito da formação do artista. O próprio Guti 
Fraga reitera sempre, em suas entrevistas à mídia, a idéia de 
que o grupo foi criado em uma atmosfera de pensamento co-
letivo, e para isso foi preciso pensar uma forma de repassar 
o acesso a outras pessoas, sendo assim o grupo trabalha para 
despertar a auto-estima, a localização da pessoa na vida atra-
vés da descoberta da arte. 

É certo ressaltar também que apesar do discurso do 
grupo não ter se alterado nestes anos todos, ele se contradiz 
com alguma de suas ações uma vez que o grupo alcançou uma 
dimensão muito ampla, seja em termos de reconhecimento e 
projeção na mídia, de números de participantes do movimento 
ou de patrocínios. Os próprios fundadores do grupo têm cons-
ciência que mudou a forma como a comunidade via o movi-
mento em 1986 e de como ela vê agora, isto sem falar no resto 
da sociedade. Uma das questões é o fato de alguns atores do 
grupo ter sua imagem vinculada na mídia (seja no cinema ou 
na televisão) de forma bastante expressiva e isso gerar uma 
confusão na cabeça dos moradores do Vidigal – em especial as 
crianças e adolescentes – que procuram o grupo com a intenção 
de alcançar o estrelato. 

Outro ponto de contradição reside no fato de que o 
grupo, em especial seus fundadores sempre repetiram o dis-
curso de que o compromisso do Nós do Morro sempre foi à 
qualidade artística, que o objeto principal é o fazer teatral e 
não a realização de projetos sociais ou a arte como uma for-
ma de resgate dos jovens da marginalidade ou qualquer outra 
questão neste sentido. O grupo sempre procura destacar os 
objetivos artísticos de seus projetos e não sociais, deixando 
claro que a meta inicial do grupo é e sempre foi bem defini-
da. No entanto, o grupo recebeu o patrocínio da Petrobrás na 
categoria “social” e não “cultural” assim como outros patrocí-
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nios que estavam mais vinculados com o social do que com o 
cultural. Vale destacar que este fato, a meu ver, não tira mérito 
do trabalho realizado pelo grupo, mas que esta é uma questão 
importante de se pensar. 

De acordo com o que foi exposto até agora posso con-
cluir que o grupo Nós do Morro é um belo exemplo de ‘Teatro por 
Comunidade’, assim como um exemplo de força de vontade, 
coragem e fé na arte e no homem. O grupo nos deixa a lição de 
que a Arte permeia todas as classes e relações humanas e o tea-
tro é um forte artifício para alcançar o outro, para nos sentirmos 
como coloca Freire sujeitos do nosso pensar.
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Minha pesquisa, vinculada ao Mestrado do Programa 
de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul, busca refletir sobre práticas teatrais comuni-
tárias realizadas por grupos de teatro, em comunidades de peri-
feria de grandes centros urbanos do Brasil. As práticas escolhidas 
para serem estudadas e analisadas são: o projeto Teatro como Ins-
trumento de Discussão Social do grupo gaúcho Oi Nóis Aqui Traveiz 
com sede na Terreira da Tribo e o projeto Movimento Bixigão do 
grupo paulista Oficina Uzina Uzona com sede no Teatro Oficina.

Um dos focos de minha pesquisa está na busca de um 
maior entendimento a respeito das relações de aprendizagem 
presentes em um processo teatral vivido por um grupo de artistas 
(constituído, organizado e reconhecido socialmente pela sua pro-
dução em arte) e os membros de uma comunidade da periferia 
urbana com pouca experiência em processos de criação artística.

Ação de grupos teatrais em 
comunidades de periferia urbana 

no Brasil
Maria Amélia Gimmler Netto1

1 Atriz, pesquisadora e professora de teatro. Graduou-se em Licenciatura 
em Educação Artística – Habilitação em Artes Cênicas pelo CEART/UDESC 
e atualmente é aluna regular do PPGAC/UFRGS.
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Questões como a formação do artista, a formação do 
espectador e as relações de aprendizagem, individual e cole-
tiva, presentes em um processo de criação artística, permeiam 
meu estudo, sendo já impossível que eu perceba uma prática 
artística sem refletir sobre estes aspectos.

Percebo assim a forte relação entre a aprendizagem 
em teatro, a criação artística e a formação do espectador. Como 
disse Flávio Desgranges2, “processos de formação de artistas 
assemelham-se a processos de formação de platéia, (...) pois 
não se forma um espectador assim como não se forma um ar-
tista. É a experiência que os forma.” Esta experiência exige a 
prática da autonomia, de uma atitude de pesquisa, de busca, 
de ação, de práxis.

Tendo como premissa o fato de que uma prática te-
atral realizada em uma comunidade de periferia urbana não 
tem o objetivo comercial como princípio - pois tais práticas não 
visam prioritariamente à obtenção de um produto final com 
valor de mercado, nem à produção de lucro - tampouco tem 
o objetivo de formar profissionais do teatro. Pode-se refletir 
sobre a hipótese de que essas propostas teatrais aproximem-
se de práticas de educação popular, no sentido “freireano” do 
termo, em que as relações humanas e de aprendizagem são 
valores fundamentais a serem buscados.

A escolha da Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz 
(POA) e da Associação Cultural Oficina Uzina Uzona (SP) reside 
no fato destes grupos manterem em paralelo, a prática de teatro 
em comunidade - através dos projetos já citados - e a produção 
de espetáculos teatrais de pesquisa estética. Ambas as ativida-
des encontram-se, ao mesmo tempo, na periferia do mercado 
de produção cultural e à margem das instituições tradicionais 
de ensino. Ambos os grupos possuem também características 
ideológicas e estéticas particulares desde a fundação até as suas 
experiências artísticas mais recentes. É característica de ambos 
o forte engajamento político, o situar-se na zona da contracultu-
ra, a busca de uma estrutura administrativa não convencional, 
a luta pela popularização da arte e, a constante formação de 
novos artistas e necessária interação com os seus espectadores.

2 Em palestra realizada no SESC/POA em 03 de julho deste ano.
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Um teatro que toca a fronteira do ritual e das manifes-
tações cerimoniais e que se liga intimamente com o conceito de 
carnavalização, apresentado por Mikhail Bakhtin, onde a fami-
liarização e a aproximação de tudo aquilo que é separado na 
vida cotidiana aproxima-se durante a celebração. É justamente 
neste ponto, o da comunhão, entre atores (ou melhor, atuadores 
– usando termo defendido pelos artistas do Oi Nóis Aqui Traveiz) 
e público que pratica o teatro nos espetáculos; e entre o grupo 
e os integrantes das comunidades periféricas que praticam o 
teatro nas oficinas é onde está o meu foco de interesse atual.

Através de estudos e pesquisas sobre práticas teatrais 
comunitárias e teatro de grupo, orientados pela professora 
Márcia Pompeo e realizados durante meu curso de graduação 
em Licenciatura em Educação Artística – Habilitação em Artes 
Cênicas do CEART/UDESC, foi possível constatar que grupos 
de teatro de cunho profissional podem agir como fomentado-
res de práticas teatrais comunitárias (NETTO e NOGUEIRA, 
2006). Oficinas oferecidas por membros de grupos teatrais, em 
bairros de grandes centros urbanos, podem se tornar práticas 
educacionais relevantes tanto para os membros da comunidade 
como para os artistas do grupo e muitas vezes são importan-
tes fontes de sustentação para o trabalho dos grupos de teatro. 
Observei, também, que artistas que mediam processos teatrais 
em comunidades agem freqüentemente como promotores cul-
turais, incentivando o acontecimento de eventos teatrais dentro 
das comunidades (NETTO, 2006).

A pesquisa anterior, realizada em Porto Alegre, levou-
me a concluir sobre a fundamental importância de conhecer a 
totalidade do projeto Teatro como Instrumento de Discussão Social, 
assistindo aos encontros, ensaios e apresentações das monta-
gens realizadas nos bairros onde este se desenvolve e assim 
conhecer mais sobre o perfil das pessoas envolvidas. Já na co-
munidade paulista o interesse principal em conhecer melhor o 
Movimento Bixigão, é investigar os meios de aprendizagem pro-
porcionados pelos artistas aos meninos e meninas que partici-
pam das oficinas de arte e a participação dos jovens moradores 
do bairro na criação dos espetáculos produzidos.

A investigação teórica que venho realizando passa 
pela revisão de conceitos como Teatro Político, Teatro de Gru-
po, Teatro Comunitário, Experiência Estética, Convívio Teatral 
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e Pedagogia da Autonomia. Embora a pesquisa de revisão bi-
bliográfica esteja ainda em desenvolvimento já pude perceber 
também que, historicamente um teatro politicamente engaja-
do, não em sentido panfletário e partidário, mas sim um teatro 
que está intimamente ligado às relações sociais de seu tempo 
já vem sendo praticado: na Rússia desde a época da Revolu-
ção Comunista com o Teatro de Agit-Prop; na Alemanha entre-
guerras com as propostas de Brecht como o teatro de drama-
turgia Épica, a elaboração das Peças Didáticas, a criação do 
Efeito de Estranhamento na cena; e posteriormente nos EUA, 
com a criação de grupos de ideologia anarquista como Living 
Theater. As práticas teatrais acima citadas são todas, a meu ver, 
exemplos de práticas teatrais, de renovação artística, tanto es-
tética como ética que muito se relacionam com as práticas bra-
sileiras atuais que venho estudando.

A investigação de campo, também em andamento, 
prevê visitas aos locais onde as práticas teatrais comunitá-
rias desenvolvidas pela Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz 
(POA) e pela Associação Cultural Oficina Uzina Uzona (SP) são 
realizadas. Bem como registros fotográficos (e conforme de ví-
deo e áudio) das oficinas, dos espetáculos e dos bairros onde 
as práticas acontecem e a realização de entrevistas (gravadas 
em áudio), tanto com os artistas dos grupos, como com os 
membros das comunidades em questão.

Assim, para uma aproximação direta, essencial para 
o aprofundamento desta pesquisa, realizarei ainda este ano, 
visitas ao Teatro Oficina e a casa onde são realizados os traba-
lhos com os moradores do bairro do Bexiga e entrevistas com 
artistas do grupo e com jovens que participam do “Movimen-
to” desde o seu início. As visitas aos bairros onde acontecem as 
oficinas realizadas pela tribo de atuadores porto-alegrenses já 
estão em andamento. Algumas entrevistas já foram realizadas 
com moradores dos bairros Restinga e Belém Velho, e já pude 
assistir à apresentação de dois exercícios cênicos criados nas 
oficinas e apresentados na associação comunitária da Restin-
ga: Aquele que Diz Sim e Aquele que diz Não (de Bertolt Brecht), 
criado na oficina deste bairro e A Saga de Galatéa (inspirado em 
texto de Luís Alberto de Abreu) e criado na oficina do bairro 
Humaitá. Nesta última ouvi a seguinte frase:
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“Sapo não pula por boniteza, pula por preci-
são... Assim somos nós.”

Por que preciso fazer teatro? Esta é uma pergunta que 
freqüentemente retorna aos meus pensamentos, como atriz, 
professora e pesquisadora. Qual o sentido de se desenvolver a 
cultura da prática do teatro em um bairro da periferia urbana 
de uma cidade como Porto Alegre ou São Paulo?  Questões que 
não tem resposta fácil, mas as pistas começam a aparecer na 
observação de conversas, ensaios, jogos, gestos, risadas, falas, 
olhares, palavras, depoimentos que, em breve, serão por mim 
analisados na tentativa de sanar algumas destas inquietações.

“Decência e boniteza de mãos dadas.” Escreveu Paulo 
Freire, que defendia que ensinar exige estética e ética, e que a 
passagem da ingenuidade para a criticidade não tem como ser 
feita longe de uma formação ética sempre ao lado da estética. E 
é a respeito desta relação entre ética e estética e da importância 
da coexistência destes dois pilares nos processos de aprendi-
zagem em teatro que venho delimitando a minha pesquisa de 
mestrado, ainda em fase de investigação.
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O Teatro no Bairro Canaã: 
um meio de transformação sociocultural 

de adolescentes
Wellington Menegaz de Paula1
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“Romeu e Julieta na terra prometida” 2005
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Palavras-chave: Transformação; Ensino do Teatro; Adolescentes; 
Teatro e comunidade.

Este trabalho consiste na apresentação do Projeto de 
Teatro2, que envolveu muitos adolescentes do bairro Jardim 
Canaã, uma comunidade marcada pelo consumo e tráfico de 
drogas que gera altos índices de violência. Nesta comunicação 
procuramos mostrar a forma com que o projeto está contribuin-
do para modificar a realidade sociocultural dos adolescentes 
envolvidos e de sua comunidade. 

Formulação do Problema

Ao relatar a trajetória do Projeto de Teatro, procuramos 
identificar como este trabalho interferiu na vida da comuni-
dade, atuando como meio de transformação sociocultural dos 
adolescentes envolvidos.

A pesquisa sobre esta prática ainda está no seu início 
e constituirá no levantamento e análise da história do projeto, 
nos anos de 2005 a 2007, período de nossa atuação no ensino de 
teatro do mesmo. Durante esses três anos, aproximadamente 
duzentos alunos fizeram parte desta trajetória e notamos uma 
mudança no comportamento dos mesmos, que se tornaram in-
divíduos críticos, questionadores da realidade do seu bairro, 
sempre a procura de alternativas para o não envolvimento com 
o tráfico de drogas, presentes no seu entorno.

Iremos, portanto, mostrar o processo de trabalho desenvol-
vido, resultados obtidos e o levantamento com alunos e ex-alunos, 
que participaram do Projeto de Teatro nesse período, e como o mes-
mo interferiu nas suas vidas, a fim de apontarmos a importância 
do ensino de teatro como agente de transformação sociocultural.

A pesquisa tem o objetivo de mostrar como o ensino do 
teatro pode interferir, de forma positiva, na vida da comunida-
de na qual ele está inserido; analisar as relações envolvidas no 
processo teatro e comunidade do bairro Jardim Canaã, e descrever 
e analisar os processos de trabalho que deram origem aos espetá-

2 Este projeto acontece na E.M.Dr. Gladsen Guerra de Rezende, na cidade 
de Uberlândia..
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culos Romeu e Julieta na terra prometida e As mil e uma noites, obser-
vando como os mesmos contribuíram na vida da comunidade.

Para elaboração dessa pesquisa utilizaremos como re-
cursos metodológicos protocolos produzidos pelos alunos do 
projeto nos anos de 2005 a 2007, entrevistas com ex-alunos que 
fizeram parte do projeto e registros áudios-visuais: filmagens 
de aulas, apresentações dos espetáculos Romeu e Julieta na terra 
prometida e as As mil e uma noites ocorridas em escolas, espa-
ços teatrais e eventos como “Iº Encontro de Artes Cênicas do 
Cerrado”, “I e II A Sala e a Cena”, “Boca de Cena” e, por fim, 
reportagens de jornais locais.

O Bairro, a Escola e os Projetos:

O Bairro Jardim Canaã é um dos bairros periféricos da cidade 
de Uberlândia, com altos índices de violência, tráfico de drogas e ex-
clusão social.  Outra característica é o fato de ser um bairro operário:

O bairro Jardim Canaã caracteriza-se por ser 
um bairro operário, pois seus moradores, pessoas 
vindas de outros bairros do município de Uberlân-
dia, de cidades da região e do alto Paranaíba e de  
outros estados brasileiros, utilizam-no como bairro 
dormitório, evidenciando assim, forte índice de ex-
clusão política, social e cultural.( Proposta Político-
Pedagógica da Escola Municipal Dr. Gladsen Guer-
ra de Rezende.2007, p.7)

A Escola Municipal Dr. Gladsen Guerra de Rezende 
inicia suas atividades no ano de 1997, localizada no Bairro Ca-
naã, atendendo cerca de mil novecentos e quarenta alunos por 
ano. A escola trabalha com projetos desenvolvidos na grade 
curricular e extra-curricular, garantidos na Proposta Político-
Pedagógica da mesma de dois mil e sete:  

A condição de empobrecimento e de miséria 
em que se encontra a população leva um número 
cada vez maior de alunos a tentar conciliar a vida 
escolar com o trabalho, remunerado ou não (...)Por 
isso, a Escola Municipal Dr. Gladsen Guerra de 
Rezende procura adotar em seu cotidiano escolar, 
projetos que possam dar possibilidade aos alunos 



98

1° Seminário Teatro e Comunidade

de compreenderem a realidade em que estão inse-
ridos, de maneira lúdica e criativa. (Proposta Polí-
tico-Pedagógica da Escola Municipal Dr. Gladsen 
Guerra de Rezende. 2007, p.5)

A Escola Municipal Dr. Gladsen Guerra de Rezende foi 
a primeira do município a trabalhar com projetos artísticos e 
culturais desenvolvidos no período extra-turno. Hoje, são  sete 
projetos desenvolvidos pela instituição: Teatro, Circo, Canto, 
Violão, Mosaico, Bordado e Bola na Rede.As inscrições para os 
projetos se dão de forma democrática e as vagas são oferecidas 
para todos que queiram participar.

O Projeto de Teatro

O Projeto de Teatro tem início no ano de 2003, porém ire-
mos analisá-lo no período que compreende 2005 a 2007. No ano 
de 2005, a partir da matéria de um jornal local intitulada “Ca-
naã: da terra prometida ao paraíso do tráfico”, iniciamos um 
processo de ensino da linguagem teatral que se relacionava com 
o conceito de codificação de Paulo Freire, procurando, a partir 
da realidade do bairro, possibilidades de transformá-la.  Depois 
de um semestre de jogos teatrais e improvisações, começamos 
a criar o espetáculo Romeu e Julieta na terra prometida, onde qua-
renta adolescentes relacionavam cenicamente os elementos con-
tidos no texto com os problemas que afligiam sua comunidade.

“Romeu e Julieta na terra prometida” 2005
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Em 2006, fizemos o levantamento com os alunos do pro-
jeto sobre os pontos que precisavam ser mudados na sua comuni-
dade.  O tema da violência ressurge e os pontos, considerados por 
eles como sendo positivos, foram os projetos desenvolvidos na es-
cola e suas contribuições significativas. A partir desse levantamen-
to começamos a criar As Mil e Uma Noites, pois o tema da transfor-
mação do ódio do Rei Shariar em sentimento mais nobre,  através 
das seqüências das narrações de histórias de Sherazade, acontecia 
de forma semelhante no Canaã, através dos projetos. Para isso foi 
escolhido como base A história da Rainha Sherazade, Aladim e Ali 
Babá e, através de várias improvisações, os adolescentes relaciona-
ram os contos com situações significativas na vida deles.

Durante o ano de 2007 continuamos com apresentações 
de As mil e uma noites em vários espaços da cidade de Uber-
lândia. Paralelo a esse processo nossos alunos relataram como 
a comercialização de drogas, no bairro, afetava suas vidas. A 
maioria relatou que morava perto de “bocas de fumo” e que os 
conflitos com traficantes e policiais eram constantes. Começa-
mos então a improvisar os temas surgidos nas aulas e escolhe-
mos o livro de Júlio Emílio Braz, Sol Ardente, como suporte para 
o trabalho. A partir dele, uma seqüência de episódios foram 
criados para retratar o desejo daqueles jovens de dialogar sobre 
a realidade que os afligia na sua comunidade e propor alterna-
tivas de transformação da mesma. Esse foi o processo em que o 
conceito de codificação, proposto por Freire, foi mais explorado.

“As mil e uma noites” 2006 e 2007
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Nesse mesmo ano começamos um processo denomi-
nado de “Assembléias’, onde, uma vez por mês, nos reuníamos 
para debater assuntos que os alunos julgavam importantes na-
quele momento  A pauta era elaboradas por eles e a função do 
professor de teatro era a de um mediador, pois as decisões que 
precisavam ser tomadas eram discutidas e analisadas por todos 
os integrantes do Projeto de Teatro.

Resultados obtidos

No período analisado, observamos, nos ex-alunos do 
projeto e nos que ainda fazem parte do mesmo, vários pontos 
positivos, entre eles destacamos a forte relação com os estudos 
e com a escola, ampliação da capacidade crítica e do potencial 
de agente transformador da sua própria história e da realidade 
em que vivem. Como nos relata uma ex-aluna que participou 
do projeto nos anos de 2005 a 2007:

Em todo tempo em que participei do projeto 
de teatro na escola Municipal Dr. Gladsen Guer-
ra de Rezende, cresci muito como jovem, aluna, e 
principalmente como cidadã. Mais do que qualquer 
outra coisa, no projeto descobri o que eu realmente 
faço de melhor, interpretar. Além do mais aprendi 
que para sonhar não precisa descobrir limites ou o 
tamanho do chão, porque o que realmente importa 

“Sol Ardente” 2005
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é alcançar o céu.  Esse projeto de modo geral, trou-
xe benefícios não só pra mim em particular, mas 
para todos que participaram do projeto. (Protocolo 
da adolescente D.F. dezembro 2007).
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Turma do Projeto de Teatro - 2007
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Promovidas pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre, 
as Oficinas Populares de Teatro do Projeto de Descentralização 
da Cultura ocorrem a quinze anos, de forma regular, nas várias 
regiões da cidade. Surgidas em 1988, a partir da iniciativa do 
grupo Ói Nóis Aqui Traveiz, dentro do projeto de Teatro Como 
Instrumento de Discussão Social da Terreira da Tribo, mais tarde 
as atividades foram encampadas pela Secretaria Municipal de 
Cultura e, com a constituição do núcleo de Descentralização da 
Cultura da Prefeitura, foram organizadas a partir de 1993 numa 
complexa estrutura que passou a mobilizar, a cada ano, cente-
nas de alunos oficinandos e professores oficineiros de teatro, 
dança, música, artes visuais, literatura e produção audiovisual.

Vistas sob a ótica do Teatro Comunitário, justamente 
por serem promovidas pelo poder público, as Oficinas de Te-
atro resguardam certa particularidade. Dirigidas às maiorias 
excluídas da sociedade porto-alegrense, têm como principal 
objetivo a constituição de novos sujeitos culturais. Busca a au-
to-organização popular, o resgate da cidadania, da auto-estima 

Teatro Comunitário e 
Promoção Pública: 

O Projeto de Descentralização da           
Cultura de Porto Alegre

Clóvis Dias Massa
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e da valorização do fazer cultural como parte essencial do ser 
humano. Ocorrem em redes de associações, centros comunitá-
rios, escolas, salas de biblioteca e ao ar livre, nas praças e até 
mesmo na beira do rio.

Obviamente, a prática das Oficinas Populares da capi-
tal gaúcha encontra muitos pontos em comum com as ações de 
teatro em comunidade desenvolvidas por grupos de teatro ou 
organizações não-governamentais, já que trabalha com os mes-
mos princípios da prática comunitária e grupal, com interesse 
pela inserção social e posicionamento político. Entretanto, por 
serem mantidas pelo poder público, fogem de características 
descritas por Marcela Bidegain, em seu livro sobre Teatro Co-
munitário como forma de resistência e transformação social. A 
começar pelos participantes, que não são exatamente atores-
vizinhos da comunidade, mas cidadãos, que muitas vezes mo-
ram em outros locais e vão até a sede onde a Oficina se realiza, 
para participarem da atividade. Essa característica promove a 
interação, segundo Baz Kershaw, entre a comunidade de local 
e a comunidade de interesse, que não está delimitada por uma 
área geográfica particular, mas é “formada por uma rede de as-
sociações que são predominantemente caracterizadas por seu 
comprometimento em relação a um interesse comum” (apud 
NOGUEIRA, 2007:263). As turmas, como acontece nos grupos 
Catalinas sur e Barracas, dois dos núcleos representativos de 
teatro na comunidade da capital portenha, aproximam pessoas 
de diferentes gerações em torno da atividade lúdica. Se, como 
diz Marcela Bidegain, o comum é estar excluído da sociedade, 
ao menos para quem mora na periferia da capital, as Oficinas 
Populares da Descentralização lutam contra a perda da práxis 
social e têm como metas promover a vivência artística, possibi-
litar o trabalho em equipe e estimular a liderança comunitária, o 
que pode ser considerado como partes do processo do fazer te-
atral empregado como instrumento de formação da cidadania.

Em Histórias Incompletas, publicação comemorativa aos 
primeiros dez anos do Projeto, foram apresentadas algumas 
narrativas emblemáticas dessas experiências, a respeito dos 
princípios de socialização artística. Articuladas conforme Mi-
chel de Certeau sugere em seu texto A Escrita da História, por 
uma construção que não fosse evolutiva nem totalizante, mas 
que fosse constituída como história-problema, apresentei algu-
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mas histórias sobre a experiência dos oficineiros, ao possibilitar 
o confronto entre o passado e o presente e mostrá-los em dois 
momentos. Posso sintetizá-las em micro-histórias de:

- Reconhecimento: do outro, como no caso dos catado-
res de papel, na Oficina da Vila Santa Rosa, com a montagem 
de Onde Anda Nosso Papel na Sociedade, Vamos à Cata!, em 1994, 
pelo grupo ResgatArte, orientada por Sandra Possani, levada 
durante o período de apresentações para uma comunidade de 
papeleiros da Ilha do Pavão, ocasião em que o público se sur-
preendeu pelo teatro representá-los; e reconhecimento de si, 
com Que Tragédia É Essa Que Cai Sobre Todos Nós, de 1995, base-
ada em O Segredo de São Cosme e São Damião, de Miroel Silveira. 
Durante o processo, os oficinandos visitaram casas de umban-
da e foram profundamente transformados por essa experiência, 
já que, até então, mesmo sendo de origem africana, a maioria 
dos integrantes se identificava com a religião católica;

- Conscientização: social, política e econômica, na 
Restinga Nova, como em O Armazém do Zé Honesto, sátira po-
lítica orientada por Paulo Flores, em 1994, em que a secretária 
do governador procura um bom orador que ajude o governo 
a vencer a eleição; e em João X José, no mesmo ano, em que 
dois irmãos, um operário e outro traficante, reencontram-se 
após sete anos de separação, fazendo com que o contraste 
dos diferentes destinos impeça a aproximação; e em Que Se 
Passa, Che?, de Carlos Carvalho, montagem de 1995 sobre a 
dominação do governo norte-americano sobre a ilha de Cuba 
e sua libertação por um grupo de guerrilheiros; mas também 
conscientização pessoal, sem ser diretamente de temática 
social ou política, como nas aulas de Alexandre Scapini de 
história, educação sexual e filosofia, durante a montagem de 
Olá, Vizinho!, em 1998;

- Exclusão: social, como na Oficina da vila Bom Jesus, 
onde Arlete cunha, a partir de 1994, começou a usar o espaço 
da Escola de Samba Copacabana, entre outros lugares, acolhen-
do carentes para mostrar histórias de meninos de rua; como na 
Oficina da Escola Wenceslau Fontoura, no bairro Rubem Berta, 
Jardim Leopoldina, com orientação de Celso Veluza, em 1997, 
na criação dramatúrgica de Arroio Não É Valão, sobre a poluição 
do arroio que corta o loteamento, e a criação de O Bar do Seu 
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Zé, sobre uma comunidade de periferia e seus meninos de rua; 
depois, com a orientação de Jessé Oliveira, durante o processo 
de elaboração de Segredos de Família, em 1998, ao tratar da exclu-
são dentro do próprio grupo de excluídos da sociedade, devido 
à postura dos integrantes em não darem voz ativa à uma das 
oficinandas, por ser considerada pelos demais a única que não 
sabia falar corretamente;

- Transformação: na Oficina da Glória, onde a mãe 
de um aluno-oficinando decidiu participar da aula prática en-
quanto esperava o filho e superou suas dificuldades em pou-
co tempo. A oficineira Tânia Farias recorda que, em busca da 
conquista da cidadania, a nova aluna tornou-se mais ativa na 
comunidade, propondo soluções para problemas sociais; e na 
Oficina do Centro Comunitário do Parque Madepinho, em que 
a oficinanda Dedy era desmotivada pelo pai, por ser “negra, 
baixinha, feia e gorda”, para mais tarde se somar a essas quali-
dades a de atriz e, inclusive, professora de teatro formada em 
curso de teatro de nível superior do Estado, bem como oficinei-
ra do bairro Glória pelo Projeto; mas também de transformação 
coletiva, que exige apoio, como aconteceu com os grupos que 
se formaram e, emancipados do Projeto, necessitaram de um 
diferencial no tratamento para a continuação da prática teatral;

- Mobilização: na Oficina do Morro Santana, em que 
havia a necessidade de mobilizar o grupo a cada início de ano, 
com a instabilidade dinâmica dos participantes, à mercê de dis-
tintas linhas de trabalho com as trocas de professores oficinei-
ros de 1997 a 2003, com as montagens de Bla Bla Bla... E conti-
nua Tudo a Mesma Coisa!, com direção de Celina Alcântara, e as 
subseqüentes Gilgamesh, por Élcio Rossini, O Alienista, por Jessé 
Oliveira, A Casa do Incesto, por Alexandre Vargas, e Macunaíma 
Urbe, por Luciana Paz;

- Amadurecimento: na montagem de Noites de Sexo e 
Violência, da Oficina do Parque dos Maias, em 2000, com a 
orientação de Marcelo Restori, espetáculo em que havia cenas 
de nudez com o apoio do grupo, sendo o ápice de um proces-
so de conscientização corporal e afirmação pessoal; no qual os 
workshops oferecidos aos grupos emancipados são um exem-
plo de como lidar com a carência dos grupos que se tornaram 
independentes do Projeto, como foi o caso do curso de mimo 
corpóreo com Thomas Leabhart.
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- Troca: na Restinga, em 2001, com o envolvimento 
de alunos do Curso de Teatro da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul com a comunidade da periferia da cidade, coor-
denados por Ciça Reckziegel;

- Perspectiva: em que Paulo Flores, oficineiro do Hu-
maitá, busca transformar o Grêmio Esportivo Ferrinho, onde a 
Oficina acontece, num centro cultural; em que Fábio Abreu, um 
dos integrantes da montagem de O Pulo do Gato, de Carlos Car-
valho, de 2000, da Oficina da Vila do IAPI, com orientação de 
Sandra Possani, busca com dificuldade manter ativo o trabalho 
do grupo emancipado, denominado Cupins do Palco.

Com base na experiência ocorrida nesta primeira dé-
cada de Oficinas, a avaliação é bastante positiva em relação à 
formação de sujeitos culturais. Os grupos das oficinas atingem 
seus objetivos e, como foi dito, aproximam pessoas de diferen-
tes gerações em torno da atividade lúdica, a fim de estimular a 
liderança comunitária, no processo de formação da cidadania. 
O que foge dos padrões da prática de Teatro Comunitário ar-
gentino é a forma como se dá o contato entre a comunidade e 
os integrantes do Projeto. Marcela Bidegain descreve um mo-
delo em que o grupo estabelece o que quer fazer e depois busca 
recursos para alcançar os objetivos (BIDEGAIN, 2007:53). Dife-
rente da prática exercida pelos grupos de teatro consolidados, 
aqui a figura do diretor do núcleo não é designada ou eleita pelo 
grupo, mas definida pelo coordenador do Projeto. Os oficinei-
ros, como são chamados os diretores ou professores dos grupos, 
são selecionados pela coordenação do Projeto e desenvolvem 
trabalho artístico dentro da comunidade ao longo do ano, em 
geral sendo trocados no ano seguinte ou, no máximo, mantidos 
por dois anos dentro de uma mesma comunidade. A questão da 
continuidade torna-se uma das mais relevantes, pois esse for-
mato necessita de plena articulação entre a comunidade, o pro-
fessor oficineiro, o supervisor e o coordenador geral do Projeto.

Houve uma enorme conquista em relação aos primei-
ros anos, quando os oficineiros eram contratados por períodos 
curtos, devendo interromper sua atividade ao final do terceiro 
mês para, depois de uma parada de pelo menos trinta dias, se-
rem novamente contratados e voltarem ao trabalho. Ao evitar o 
vínculo permanente e os encargos trabalhistas, o formato pre-
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judicava o desenvolvimento da ação inclusiva. Com o tempo, 
essa limitação foi contornada. Porém, em médio prazo, ainda 
persiste a necessidade de renovação dos oficineiros no decorrer 
dos editais de seleção.

A troca abrupta de oficineiros, de um ano para outro, 
em geral prejudica o trabalho da oficina, mas a descontinuida-
de também se faz presente no costume do grupo deixar de lado 
um espetáculo elaborado recentemente, após a apresentação na 
Mostra das Oficinas Populares de final de ano, para preparar ou-
tro, já com a intenção de ter novo produto para a próxima Mos-
tra. Com isso, dá-se pouco tempo para o amadurecimento dos 
integrantes no exercício da atuação com um mesmo trabalho.

Após alguns anos de atividade, a diversidade das prá-
ticas pedagógicas, norteadas por princípios comuns, mas com 
ênfases metodológicas distintas, necessitaram de algo mais do 
que somente a “supervisão” pedagógica. Com o intuito de, in-
clusive, sanar o isolamento dos grupos, surgiu a idéia de pro-
mover trocas entre oficineiros e oficinandos, o que enriqueceu a 
experiência dos grupos, quando primeiro um oficineiro visitava 
outra oficina e propunha alguma atividade aos integrantes, para 
depois retornar com o próprio grupo de oficinandos e fazer am-
bos interagirem. No entanto, a carência pedagógica em relação 
à formação dos oficineiros não encontra respaldo significativo, 
fora o contato e a interação entre os professores oficineiros du-
rante as reuniões semanais. Uma dos meios surgidos, para mi-
nimizar a descontinuidade, é o da sobreposição de oficineiros, 
durante o último mês de trabalho, antes de haver a troca.

Com relação às Mostras, momento de apresentação e 
interação entre os grupos, houve períodos na existência do Pro-
jeto em que se possibilitou a ida dos grupos, amigos e familiares 
das distantes regiões até o centro da capital. Em outros, como 
ocontece atualmente, articulou-se a ida das pessoas às apre-
sentações em cada comunidade. As Mostras, importantes no 
processo do oficinando, não devem ser o foco principal do tra-
balho, o que pareceu muitas vezes. Além disso, para a apresen-
tação, chegou-se à conclusão de que é necessário permitir um 
formato alternativo de apresentação, como é o caso do teatro de 
rua, não apenas o tradicional das salas italianas, como no Teatro 
Renascença, por várias vezes o local escolhido para o evento.
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O discurso de oposição ao modelo econômico neo-libe-
ral materializou-se na prática cênica em temáticas sobre a falta 
de moradia, o trabalho dos catadores de papel, a convivência 
na periferia, o racismo, o machismo e a opressão, a exploração 
da mão-de-obra, as crianças de rua, a deterioração do meio-am-
biente, o uso de drogas, a propriedade privada, o consumismo 
desenfreado, a morte, o preconceito e a mídia. Desenvolvidas 
durante várias gestões seguidas da administração popular do 
Partido dos Trabalhadores na cidade, tornou-se ação cultural 
consolidada que independe das plataformas políticas de cada 
governo, graças ao êxito obtido. Nelas, mais do que a descen-
tralização geográfica, está presente a noção de descentralizar as 
mentes, para que as pessoas sintam, vejam e façam algo dife-
rente por meio da vivência artística.
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Teatro em Prisões: 
cacos de uma trajetória paulistana

Vicente Concilio 

Em maio de 2002, entrei em um presídio pela primeira 
vez. Foi um encontro que eu persegui, na época como estagi-
ário do curso de Licenciatura em Artes Cênicas da ECA-USP, 
buscando aliar minha curiosidade por aquele mundo às neces-
sidades que a faculdade me impunha. 

Tratava-se da Penitenciária Feminina do Tatuapé, uma 
unidade que comportava 400 mulheres presas e na qual era de-
senvolvida, para 20 inscritas, uma “Oficina de Montagem Tea-
tral”, sob coordenação do professor Jorge Spínola. De estagiário 
passei a ator e, no ano seguinte, a ator-formador1. 

Inserido na FUNAP – Fundação de Amparo ao Pre-
so2, este projeto era denominado Teatro nas Prisões. Ele pos-
sibilitou um processo, nos anos de 2002 e 2003, dentro das 

1 O “ator-formador” participava da encenação e ao mesmo tempo era res-
ponsável pelos núcleos de formação e criação, desenvolvendo práticas co-
laborativas em outros âmbitos do processo: produção; logística, figurinos, 
cenários, adereços, sonoplastia, etc.
2 A FUNAP é o órgão da Secretaria da Administração Penitenciária do 
Estado de São Paulo responsável pela educação, cultura e trabalho nas  
unidades penais.
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dependências da Penitenciária Feminina do Tatuapé, cujo  
resultado foi o espetáculo Mulheres de Papel. A partir de 2004, 
o projeto aconteceu fora de um presídio, com presos em regi-
me semi-aberto e ex-presidiários. Deste processo resultou o 
espetáculo Muros.

Esses dois processos suscitaram uma análise da inser-
ção de propostas artísticas em locais improváveis, a partir de 
múltiplas perspectivas:

– Da contradição óbvia entre a liberdade da criação ar-
tística e o contexto prisional. 

– Da análise dos sentidos que a um processo teatral po-
dem ser atribuídos, tanto pela instituição em que eles se inse-
rem quanto pelos agentes da ação artística. 

– Da contribuição de um processo que constrói novos 
significados para o engajamento daqueles homens e mulheres 
presos na questão da prática das regras, possibilitando um en-
volvimento coletivo no seu debate e criação, com o objetivo de 
realizar um espetáculo teatral, o que é oposto à maneira coerci-
tiva e punitiva com que a penitenciária se relaciona com o cum-
primento das leis.

O sistema penitenciário paulistano é um organismo 
imenso do qual fazem parte 147 unidades prisionais, nas quais 
cumprem pena cerca de 150 mil homens e mulheres presas3. 
Responsável por gerir estas unidades penais, a Secretaria da 
Administração Penitenciária tem como missão garantir e zelar 
pelo bom cumprimento das sentenças proferidas na esfera da 
Secretaria da Justiça que, por sua vez, recebe em seus bancos de 
réus os indivíduos presos pelos órgãos policiais no âmbito da 
Secretaria da Segurança Pública.

Essas três secretarias respondem pelo intrincado meca-
nismo que deve proteger o “cidadão de bem”, evitando a ação 
delinqüente ou prendendo o indivíduo que a comete. Uma 
vez praticado o delito, seu autor deve ir a julgamento e, caso  

3 Dessas, 33 são Centros de Detenção Provisória, nas quais os indivíduos 
presos ainda não foram a julgamento e, portanto, não estão, efetivamente, 
cumprindo pena. Em 2006, eles representavam 10% da população presa, 
segundo o endereço virtual da Secretaria da Administração Penitenciária 
(www.sap.sp.gov.br).
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condenado, precisa cumprir sua sentença. O sentenciado fica 
então sob a tutela do Estado, que assume a missão de garantir o 
cumprimento da pena ao mesmo tempo em que se responsabi-
liza por construir o processo de “ressocialização” do indivíduo 
preso. Por ressocialização deve-se entender que ao delinqüen-
te serão oferecidas alternativas ao mundo do crime e que, ao 
cumprir sua pena, ele retornará ao convívio social sem repetir o 
delito pelo qual foi condenado.

A maioria dos presídios paulistanos (salvo raras 
exceções), a despeito de sua missão declarada, que é a res-
socialização, na verdade pouco contempla a totalidade da 
demanda por trabalho, educação e cultura, normalmente 
considerados essenciais ao processo reabilitador do indiví-
duo. Grande parte da rotina prisional e, conseqüentemente, 
a maioria de seu corpo funcional, está destinada a satisfazer 
demandas por segurança e disciplina, fato que revela a real 
função da prisão, que é manter sua ordem interna através de 
medidas punitivas.

Dessa forma, as práticas que aqui serão relatadas 
conseguiram, com muito esforço, promover o desenvolvi-
mento de algo excêntrico e perturbador ao sistema prisional, 
que é a criação teatral. Diante das particularidades de cada 
contexto em que estavam inseridas (tipo de presídio, grau de 
apoio oferecido pela direção da instituição, etc.), elas possu-
íam em comum o anseio de trazer para a sociedade, com a  
mediação de um espetáculo teatral, temas importantes do uni-
verso carcerário. Essas práticas foram estudadas como parte 
da pesquisa que resultou no livro “Teatro e Prisão: dilemas  
da liberdade artística” (CONCILIO, 2008), cujo objeto  
principal foram experiências envolvendo criação teatral em 
contextos prisionais.

A Experiência de Frei Betto

O livro “Uma Escola Chamada Vida”, é a publicação 
de uma entrevista realizada pelo jornalista Ricardo Kotscho 
com Paulo Freire e Frei Betto. Nesta longa conversa, Frei Bet-
to relata uma experiência teatral coordenada por ele, de ma-
neira amadora, em prisões, quando esteve preso durante o 
regime militar brasileiro.
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Ao perceber que os presos disputavam entre si postos 
de trabalho e, dessa forma, eram cooptados pelo presídio, Frei 
Betto inicia os “círculos bíblicos”, um trabalho de conscienti-
zação social a partir de uma abordagem crítica do contexto 
histórico vivido por Jesus.

Decide então fazer uso do teatro como meio de ampliar 
a consciência social. O teólogo considera o teatro capaz de li-
bertar o preso da situação de alienação. O preso passaria a se 
situar historicamente e decidiria lutar por transformações mais 
amplas. Portanto, o que está em jogo é o próprio sentido da 
existência, a construção de um projeto de vida que ultrapas-
se aos limites do aprisionamento e transforme a vida em algo 
maior que o presente.

O trabalho do teatro visava possibilitar-
lhes um equacionamento da sua existência 
no mundo e no mundo carcerário. Como? Eu 
promovia os laboratórios. São ensaios impro-
visados. Eu pedia: “Companheiro, conte por 
que você veio parar na prisão, como é que foi 
exatamente o crime pelo qual você foi conde-
nado” – e ele contava. Começava a represen-
tar o crime e fazia o papel de criminoso. Outro 
preso fazia o papel da vítima, outro da mulher 
da vítima, outro da polícia, do delegado, do 
investigador que torturou, do juiz... Depois, 
invertíamos os papéis. Era interessante quan-
do aquele que tinha matado se via no lugar da 
vítima. Era o distanciamento que, pela primei-
ra vez, ele tinha da própria atitude. Ele se via, 
inclusive, como juiz, tendo que decidir a pena. 
Isso foi criando toda uma reflexão crítica do 
problema deles (FREIRE E BETTO, 1986: 43).

O processo de trabalho era, portanto, a dramatização 
da experiência de vida, materializada na cena improvisada. Em 
determinado momento, ela passava a ser transformada pelos 
integrantes do grupo, através da troca de papéis. Isso possi-
bilitava a vivência dos diversos pontos de vista relacionados  
àquela situação.
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O Projeto “A Arte como Processo de Recriação em Presídios” 
de Maria Rita Freire Costa

A história do projeto “A Arte como Processo de Recria-
ção em Presídios” nasce do empenho da então jovem atriz Ma-
ria Rita Freire Costa, recém-chegada em São Paulo, em promo-
ver atividade teatral em um presídio feminino.  

Em 1978, ela consegue iniciar esse trabalho, com uma 
equipe composta por diversos profissionais: o ator e diretor 
Elias Andreatto, a psiquiatra Eros Volúzia, a socióloga Con-
ceição D´Incao, a fotógrafa Iolanda Husak e o músico Ademir 
Martins. Esse projeto duraria cinco anos, até meados de 1983. 

Neste trabalho, o processo teatral é entendido como 
meio privilegiado de encontro do homem com sua capacidade 
de envolver-se com sua própria história, levando-o a compreen-
der o sistema que o circunda.

Assim Elias Andreato relata o processo que daria ori-
gem ao espetáculo Cela Forte Mulher, apresentado em 1980, 
por ele dirigido:

O processo era assim: a gente decidiu 
que ia falar da cela forte, que ia falar da re-
lação amorosa entre o homem e a mulher, a 
mulher e o malandro. A gente sugeria assim: 
cada uma pensa em uma música, que tem a 
ver. Então a gente selecionava essa música, 
ou cantava, tocava. E aí a gente pensava nes-
sa coisa musical, no movimento. Tudo era 
em função dessa idéia para que o trabalho 
acontecesse. Textos, a gente ia separando. 
A gente fazia improvisação de cenas de vio-
lência, de brigas, de ciúmes, de traição, tudo  
relacionado ao tema. Aí a gente dava pra 
elas o entendimento do ponto de vista psi-
cológico, do ponto de vista social, o que isso  
significa. Tinha um entendimento do traba-
lho, mesmo que elas não tivessem tanto co-
nhecimento, mas elas tinham uma noção. Pra 
elas foi muito importante4.
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Diante do material criado por elas, a função do diretor era 
descobrir formas de encadear um texto ao outro, uma cena à ou-
tra, sempre expondo para o grupo a justificativa de cada escolha.

Quatro espetáculos foram construídos da seguinte for-
ma: escolha do tema; elaboração de textos e seleção de músicas 
pelas detentas; criação coletiva da dramaturgia; ensaios e apre-
sentações abertas ao público.

O primeiro processo, que resultaria no espetáculo Fala 
Só de Malandragem, apresentado de 07 a 31 de janeiro de 1982, 
representa o momento em que o grupo “questiona os valores e 
normas da sociedade través da instituição JUSTIÇA, abordan-
do o tema da violência social e criminal” (COSTA, 1983:13).

O registro em vídeo deste espetáculo resultou no docu-
mentário homônimo dirigido por Denoy de Oliveira, lançado 
em 1985. Na abertura, o diretor destaca sua surpresa e admi-
ração em perceber que, durante os anos em que a sociedade se 
sentia amordaçada, um grupo de presas exercia abertamente 
sua liberdade de opinião.

O documentário Fala Só de Malandragem foi vencedor 
do Festival de Brasília, na escolha do público, em 1985. Sua re-
percussão foi um forte argumento contra a instituição da pena 
de morte no Brasil, tema de forte apelo na época, quando diver-
sos setores da sociedade debatiam os principais tópicos a serem 
levados em consideração na Nova Constituição Brasileira, que 
seria aprovada pelo Congresso Nacional em 1988.

Registro semelhante, que também resultou em um 
documentário, com duração de catorze minutos, foi realizado 
com o último espetáculo deste projeto, Nós de Valor... Nós de Fato, 
apresentado em 1983.

O final da experiência do projeto na PFC foi abrupto, 
causado pela fuga de três detentas, que abandonaram o grupo 
às vésperas de uma apresentação de Nós de Valor... Nós de Fato, 
em uma das salas do Centro Cultural São Paulo.

A trajetória de A Arte como Processo de Recriação em Pre-
sídios é um exemplo significativo da qualidade artística que 
qualquer processo desenvolvido em uma unidade reabilitadora 

4 Entrevista realizada em junho de 2004.
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pode almejar. Essa qualidade é condição essencial para que o 
trabalho extrapole o nível de sua utilização como “processo re-
educativo” pelo presídio, e atinja patamares importantes para 
a vida dos que com eles se envolvem, presos ou professores, 
funcionários ou artistas.

Ruth Escobar e Roberto Lage na Penitenciária do Estado (PE)

O interesse de Ruth Escobar pela questão carcerária já 
havia mobilizado a realização de uma série de apresentações 
em presídios do espetáculo “Revista do Henfil”, criação de sua 
companhia teatral. A peça era uma sátira política e, portanto, le-
var esse espetáculo para os presídios tinha como objetivo prin-
cipal prestar uma homenagem aos presos políticos.

O contato com o universo carcerário gerou na atriz o 
interesse pelas condições de vida do preso comum. Isso resul-
taria na ação teatral desenvolvida na PE em 1980, “Aqui há Or-
dem e Progresso”, com direção de Roberto Lage.

Diante da grande repercussão provocada na impren-
sa em torno da inicial proibição às apresentações de “Aqui há 
Ordem e Progresso”, Ruth declara sua intenção de promover 
leituras dramáticas, realizadas por atores profissionais, do texto 
do espetáculo. Também distribuiria cópias do conteúdo para a 
imprensa, junto com gravações dos ensaios.

As apresentações foram finalmente liberadas, e a polê-
mica em torno das apresentações de “Aqui há Ordem e Progres-
so” garantiu a presença de muitos artistas, autoridades e intelec-
tuais em cada uma das mais de quinze apresentações realizadas. 
Todos os espetáculos eram seguidos de um debate entre presos 
e platéia, ampliando o alcance de seus temas junto ao público.

Ruth Escobar destaca outro aspecto relevante das  
apresentações:

Os espetáculos para os familiares dos pre-
sos também foram experiências sensacionais. 
Muitas destas pessoas, por sua condição eco-
nômica, nunca tinham ido ao teatro e quando 
tiveram a oportunidade de ver os seus filhos, 
esposos, sobrinhos ou pais no palco represen-
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tando, uma nova sensação tomou conta dessas 
famílias, algumas das quais pela primeira vez 
na vida deixaram de ter vergonha em ver seus 
familiares presos. Pela primeira vez em muitos 
anos, alguns destes detentos foram “aceitos” 
novamente pela família (ESCOBAR, 1982: 15).

Em seguida, o grupo decide então preparar um espetá-
culo especial para as comemorações natalinas. Com direção de 
Emílio de Biasi, o grupo monta o “Auto do Burrinho de Natal”, 
de Chico de Assis. A organização gerou uma grande festa, ob-
tendo permissão para que ela durasse um dia inteiro, com as 
visitas dos familiares pela manhã e tarde. À noite o espetáculo 
seria apresentado, encerrando as festividades. Foi permitido 
também que a comemoração abrangesse todos os pavilhões  
da penitenciária.

Contudo, ocorreu a catastrófica ação da direção do pre-
sídio sobre os detentos nos dias 25 e 26 de dezembro, ao enviar 
os integrantes para diferentes presídios no interior do estado, 
impossibilitando a continuidade do trabalho. Ruth Escobar foi 
acusada de insuflar a rebelião, o que resultou na proibição a 
todos os artistas ligados ao projeto de entrarem na unidade.

O Projeto Teatro nas Prisões da FUNAP

1. O Projeto Drama

A partir de 1995, uma iniciativa importante de teatro 
em prisões tem início. Trata-se do Projeto Drama. O início do 
projeto é marcado por uma parceria entre a FUNAP e outras 
duas instituições: a Universidade de Manchester, através do 
TIPP Centre5 (Theatre in Prision and Probation) e a Universidade 
Estadual de Campinas – UNICAMP.

Esse convênio deu início, em 1996, à elaboração do pi-
loto do Projeto Drama - DST/AIDS, a partir de dois cursos de 
formação em técnicas dramáticas ministrados por Paul Heritage 

5 O TIPP Centre é um centro de pesquisas teatrais cujo objetivo é integrar 
técnicas dramáticas a propostas pedagógicas e terapêuticas junto ao siste-
ma penitenciário inglês, atuando dentro das unidades penais e nos progra-
mas de liberdade condicional (probation). 
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e James Thompson para professores e alunos do Departamento 
de Artes Cênicas da Unicamp, técnicos de cultura e monitores 
de educação de adultos presos da FUNAP.

Tratava-se de uma proposta muito clara, a da utilização 
da linguagem teatral como meio para construção de conheci-
mento sobre temas que, aparentemente, ganham novos signi-
ficados e diferentes graus de interesse quando discutidos à luz 
da prática cênica e expressiva.

Durante o ano de 1998, a equipe contava com cinco 
duplas de profissionais responsáveis pelo desenvolvimento da 
oficina, sendo que duas duplas ficaram responsáveis pelos pre-
sídios da capital e três desenvolviam o trabalho em presídios 
do interior. O modelo do trabalho definido para cada oficina 
tinha duração de dez horas, divididas em cinco encontros de 
duas horas cada. 

No ano seguinte, o trabalho ganha continuidade e apro-
fundamento. O CTO (Centro de Teatro do Oprimido) torna-se 
parceiro oficial do projeto, o qual passa a ser implantado em 36 
unidades prisionais e atinge 9.500 detentos, além de promover 
a difusão das técnicas dramáticas desenvolvidas pelo CTO para 
praticamente todo o corpo funcional dos setores educacionais 
dos presídios.

Nos dois anos seguintes, 2000 e 2001, o projeto conti-
nuou, abordando outra temática. Assim, o Projeto Drama – Di-
reitos Humanos em Cena amplia seu alcance, atingindo direta-
mente não só a população presa, mas também os funcionários 
do presídio, ambos convivendo em um mesmo ambiente que 
não lhes garante a plena efetivação dos Direitos Humanos.

O modelo de oficina proposto então por esse novo 
projeto era semelhante à oficina realizada no Projeto Drama 
– DST/AIDS: cinco encontros com duas horas cada. No en-
tanto, a prática teatral agora era valorizada desde o primeiro 
encontro. Isso representa um avanço em relação ao projeto 
anterior, que se debruçava sobre a criação da cena apenas nos 
dois últimos dias.

Esta maior preocupação com a criação teatral atendia 
também a outro desafio proposto: apresentação pública das ce-
nas de teatro-fórum em encontros regionais, ampliando o al-
cance do debate provocado pelas cenas. O projeto atingiu 34 
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unidades prisionais em todo o Estado, sendo que em 21 delas 
foi realizada também a apresentação das cenas produzidas na 
oficina para a comunidade interna da prisão.

O encerramento do projeto aconteceu em 12 de dezem-
bro de 2001, no Memorial da América Latina, na cidade de São 
Paulo. Ali foi realizado o Fórum Estadual - Direitos Humanos em 
Cena: Teatro nas Prisões, reunindo todos os responsáveis pela re-
alização do projeto.

2. O Trabalho de Jorge Spínola

Ao mesmo tempo em que o Projeto Drama se consoli-
dava, o então monitor de unidade escolar, e diretor teatral, Jor-
ge Spínola dá início, em 1998, a um processo de ensaios que tem 
como objetivo a encenação de O Auto da Compadecida, de Ariano 
Suassuna, dentro do COC - Centro de Observação Criminoló-
gica, ala de segurança máxima do então existente complexo do 
Carandiru.

O espetáculo não só foi apresentado dentro da unidade 
como obteve também o direito de ser representado em outros 
presídios, abrindo um precedente que possibilitou uma série de 
apresentações públicas de O Auto da Compadecida, durante o ano 
de 1999, em espaços como o Teatro Sérgio Cardoso e o TUCA.

O espetáculo seguinte continuou a se aprofundar no 
universo farsesco e popular da dramaturgia de Suassuna, com 
a montagem de A Pena e a Lei, a qual iniciou suas apresentações 
em 2000, que seguiu o caminho trilhado pela montagem ante-
rior: apresentações dentro da própria unidade, apresentações 
em outros presídios e apresentações em outros espaços, che-
gando inclusive a levar a encenação para outras cidades que 
não à capital paulista, como Sorocaba.

A experiência do COC acaba quando o Complexo do 
Carandiru é desativado, e seus presos são transferidos, em 
sua maioria, para a Penitenciária do Tremembé, no final de 
2001. Durante aquele ano, o grupo constrói O Rei da Vela, de 
Oswald de Andrade.

Em 2002 e 2003, a construção de um novo espaço e de 
novos vínculos de reconhecimento artístico aconteceria na Pe-
nitenciária Feminina do Tatuapé (PFT). Ali, durante dois anos, 
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entre muitas lutas por espaço para ensaios, a FUNAP decidiu, 
pela primeira vez na história da instituição, pagar uma bolsa-
salário às participantes (este caráter de ineditismo acontece por 
que o que está em jogo é uma ação cultural e educativa, sem 
caráter de produção de outros tipos de bens que não culturais e 
simbólicos, o que representou grande passo para a política edu-
cacional e cultural promovida pela FUNAP). Assim, o teatro foi 
alçado à categoria de “posto de trabalho”, e não mais de “ativi-
dade cultural”, o que elevou sensivelmente a credibilidade da 
atividade artística em relação aos apoios que vinha recebendo 
da direção e dos funcionários da unidade penal.

Nos meses de setembro e outubro de 2003, foram rea-
lizadas ali doze apresentações do espetáculo Mulheres de Papel, 
adaptação do texto Homens de Papel, de autoria de Plínio Marcos. 
A cena, tomada por um grupo de catadoras de papel decididas 
a promover uma greve contra os abusos que vinham sofrendo 
do comprador do material por elas recolhido do lixo, tem como 
conflito principal discussões entre expectativas individuais e 
seu confronto com decisões de ordem coletiva; esse conflito era 
materializado no embate entre o grupo e a personagem Nha-
nha, que não pretende aderir à paralisação pela necessidade de 
conseguir dinheiro para levar a filha ao médico.

Esta complexa relação entre decisões coletivas, por 
um lado, e opções individuais, por outro, acabavam por  
refletir o próprio processo de construção das regras que  
conduziam os ensaios e que, portanto, definiram o próprio 
processo de construção do grupo. Tratava-se de um relacio-
namento com o conceito de regras diferente do habitual para 
as presas. Até então, essas regras não se apresentavam a elas 
como um corpo orgânico, passível de alterações em fluxo  
dinâmico a fim de atender às necessidades do grupo, as 
quais só teriam sentido se realmente fossem obedecidas não 
por medo de punição, mas por serem essenciais ao pleno  
funcionamento dos ensaios.

Entretanto, a despeito de toda a repercussão obtida 
pelo trabalho, o presídio decidiu interromper as apresentações 
para o público externo, alegando impossibilidade do setor dis-
ciplinar em revistar, com a devida qualidade, todas as pessoas 
que adentravam na unidade a cada apresentação. 
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O que se seguiu foi a possibilidade, oferecida pela FU-
NAP, de realização do projeto em um outro contexto. Em março 
de 2004, o Núcleo Panóptico de Teatro é fundado junto à Coope-
rativa Paulista de Teatro, de forma a oficializar o vínculo de um 
grupo de atores profissionais, do qual eu fazia parte, que foram 
se reunindo a Jorge Spínola ao longo de toda sua experiência com 
teatro nas prisões. A esses artistas uniu-se um grupo de ex-presi-
diários e outro de presos em regime semi-aberto, totalizando 20 
pessoas. Em dezembro daquele ano, o grupo realizou oito apre-
sentações do espetáculo Muros no Pavilhão 2 do desativado Ca-
randiru, e seguiu em temporada, com apresentações gratuitas em 
diversos espaços da capital paulistana, durante o ano de 2005.

O espetáculo tomou como pontos de partida o conto O 
Muro, de Jean-Paul Sartre e cenas de O Balcão, de Jean Genet, que se 
uniram ao trabalho de criação dos atores e do encenador a fim de 
produzir um forte discurso cênico. O objetivo central era o de ma-
nifestar o valor da resistência diante da opulência dos opressores e 
da necessidade de se construir um manifesto contra a tortura.

A relação entre um processo de criação teatral inves-
tigativo e propiciador de reflexão em contextos prisionais, ga-
nha diversas possibilidades de sentido nos âmbitos pedagógi-
co, artístico e social, no que tange às relações entre a cena e as 
possíveis repercussões de um processo criador, fundamentado 
em princípios da liberdade, em um regime punitivo baseado, 
justamente, na privação de liberdade.

Esta contradição, fundamental entre as muitas outras 
com as quais se lida ao promover um exercício de criação tea-
tral em uma prisão, está intrincado no cerne de todas as ativi-
dades enquadradas nas propostas “reabilitadoras” promovidas 
pelo presídio. Embora a maior parte dos esforços da instituição 
penal esteja voltada para o controle da massa encarcerada e 
para o combate a manifestações que abalem sua ordem interna, 
o discurso defendido pela prisão é outro, o de que sua ação está 
voltada para a transformação do infrator em cidadão responsá-
vel, mediante cumprimento da pena. Sabemos que não é isso o 
que realmente acontece.

Para além do próprio processo teatral, e de todos os 
problemas que envolvem uma encenação dentro de presídios, 
interessava ao Núcleo Panóptico o momento do encontro com 
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o público. Essas pessoas, surpreendidas pelo poder transforma-
dor da arte, reagem emocionadas à quebra da expectativa de 
assistir a um espetáculo de presidiários, e conhecem uma face 
que não costumam associar a esse universo prisional: a da qua-
lidade estética construída em um trabalho coletivo.
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Palestra com
Luiz Paulo Corrêa e Castro

(Dramaturgo do grupo Nós do Morro) -
transcrição

O Nós do Morro surge em 1986, o que quer dizer que fa-
zemos 22 anos em 2008. O projeto é uma iniciativa de um ator, o 
Guti Fraga, que foi o cara que concebeu, idealizou, sonhou com 
o projeto e convidou algumas pessoas para formar um núcleo 
inicial e deste núcleo formou-se um grupo, composto por 20 
moradores do morro do Vidigal, na Zona Sul do Rio de Janeiro, 
uma favela que fica entre os bairros de São Conrado e Leblon – 
de altíssimo poder aquisitivo - e que faz fronteira com a favela 
da Rocinha. Na verdade, elas ficam no mesmo morro, de um 
lado fica a Rocinha, do outro, o Vidigal. Nós estamos a 22 anos 
nesse projeto que, a princípio, foi chamado de Projeto de Teatro 
Comunitário, teatro feito pela comunidade e para a comunida-
de, com a intenção inicial de formar atores e técnicos e também 
formar platéia. Porque como ele foi fundado no morro, lugar 
onde, naturalmente, as pessoas são excluídas de qualquer tipo 
de acesso a equipamentos e bens culturais, tais como teatro, ci-
nema, bibliotecas, galerias de arte, essas coisas todas, a gente 
então, tinha um público-alvo que também não era acostumado 
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com o teatro e a gente tinha também uma preocupação de for-
mar platéia. Desse modo, no início do projeto, a preocupação 
nossa era a de preparar atores e técnicos e, também, preparar o 
público para assistir o trabalho deles. 

Eu vou mostrar um vídeo então. É um institucional, 
que é ilustrativo, e com isso a gente ganha tempo. Vocês vão 
ver o Vidigal hoje, como a gente funciona. Hoje nós temos duas 
companhias profissionalizadas de teatro, que cumprem tempo-
radas com espetáculos no circuito profissional do Rio de Janeiro. 
Esta semana estivemos em São Paulo no Teatro do SESC/Conso-
lação, com uma dessas companhias, com o espetáculo Machado 
a 3X4, que é uma adaptação minha para o conto O Alienista, de 
Machado de Assis. A outra esteve esse ano, em setembro/outu-
bro, se apresentando num dos teatros do Barbican Centre, em 
Londres, onde cumpriu uma temporada de duas semanas, com 
o espetáculo Os Dois Cavalheiros de Verona. Então, nós vamos 
ver o vídeo e depois eu vou explicar como o grupo surgiu. 

Ele surge num momento especial do Vidigal. Uma coi-
sa interessante: a gente está publicando um livro que deve ficar 
pronto, deve ser lançado até meados do ano que vem e que con-
ta a história do Nós do Morro, onde eu falo, num dos ensaios que 
serão públicos nele, que a experiência do grupo marca um fato 
pra lá de singular no nosso país: pela primeira vez que ao invés 
da favela invadir a cultura, o teatro, foram o teatro e a cultura 
que invadiram a favela, por meio da verdadeira “imigração” que 
ocorre no início/meados dos anos 70, com a afluência de artistas 
e intelectuais que vêm para morar no morro do Vidigal. Mas eu 
vou explicar isso depois, vamos dar olhadinha no vídeo.

(assista aqui)
O grupo, quando começa em 1986 tinha uns 14, 20 in-

tegrantes, dentre eles: o Guti Fraga, que era ator na época e que 
teve a idéia de criar o grupo; o Fred Pinheiro, iluminador que 
trabalhava com o Guti na Cia da Marília Pêra; o Fernando Mello 
da Costa, cenógrafo; e eu, que estudava Letras e Jornalismo na-
quela época. O Guti teve essa idéia, ele já era ator, trabalhava 
com a Marilia Pêra e já morava no Vidigal há mais de 10 anos, 
desde 1976. E era uma fase interessante. Eu acho que a história 
do Nós do Morro começa dez anos antes do nascimento dele. 
Porque no meio da década de 70, naquele período, o morro 
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virou uma “Santa Teresa” ou “Village”, aonde uma porção de 
artistas e intelectuais veio morar nos prédios do novo condomí-
nio Pedra Bonita, que acabava de ser construído na então ladei-
ra da antiga Estrada do Tambá, hoje Av. Presidente João Gou-
lart. Era gente de cinema, televisão, teatro, artistas plásticos, 
músicos, cantores etc.

O Vidigal é uma favela cravada na Zona Sul do Rio, e 
acabou se tornando um reduto da bohemia: com a construção 
dos novos prédios vários artistas vieram morar, quer dizer, su-
biram o morro pra morar no Vidigal.  O Vidigal é um morro 
diferente, tem uma parte que é favela, e tem a parte dos pro-
prietários, das pessoas que moram regularizadas, que pagam 
imposto. Então esse bloco de apartamentos foi construído. 

O Guti havia estado em Nova York e assistiu uns espe-
táculos no off-off-Broadway e se impressionou com a qualidade 
desses espetáculos, que embora fossem alternativos, não per-
diam qualidade. Aí ele se liga né... Na verdade ele já tinha um 
projeto na cabeça, de tentar criar, no Vidigal, a possibilidade 
para pessoas que já tinham certo talento, de desenvolver esse 
talento. Mais do que isso, de dar um passo mais à frente... Con-
seguir se apresentar, conseguir um local onde elas pudessem 
apresentar esse talento. Então, essa vai ser basicamente a matriz 
de onde surge o Nós do Morro. Ou seja, a afluência desse pessoal 
“de baixo”, que sobe o morro e encontra com os moradores tra-
dicionais e se misturam com essa gente, passando e recebendo 
experiências culturais e de vida, é que vai formar o caldo de 
culturas. Anos mais tarde, isso vai possibilitar a um “maluco” 
conceber a idéia de fundir isso tudo e fundar um movimento 
cultural na comunidade, unindo os conhecimentos que eles tra-
ziam de fora com as possibilidades artísticas e o talento inato 
dos jovens que nasceram ou cresceram ali dentro do morro. 

Veja bem, o grupo surge em 1986. Hoje existe uma efer-
vescência de movimentos populares no Rio de Janeiro, nas fa-
velas, das comunidades carentes, o Afroreggae é um exemplo, o 
que mais se destaca hoje em dia, de renome. Eles criaram um 
movimento que hoje ultrapassa as fronteiras do Rio e até mes-
mo do Brasil, com projetos em vários países do mundo, como 
a Inglaterra, Colômbia, Índia e por aí afora. O Afroreggae hoje é 
uma multinacional cultural e se expande cada vez mais. Então, 
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o Nós do Morro, cinco anos antes, surge com uma proposta dife-
rente, a gente surge com a necessidade de fazer Arte, enquanto 
muitos outros movimentos nascem de uma necessidade social. 
Claro que nós temos também a necessidade social, mas eu vou 
tentar explicar o nosso diferencial: a gente quer fazer um teatro 
alternativo, de qualidade, dotado de todos os pressupostos ne-
cessários para realizar esse teatro.

Nós, por exemplo, não usamos o discurso de fazer te-
atro para salvar o garoto de uma possível vida no tráfico. A 
arte não constitui uma alternativa para uma vida marginal, 
de acordo com a nossa filosofia inicial. A proposta de fazer 
arte no Vidigal, no Nós do Morro é fazer a arte pela arte, em 
primeiro lugar, e o resultado artístico da nossa experiência é 
que vai acabar rendendo os frutos sociais: o garoto entra no 
Nós do Morro e tem acesso a um mundo de informações e de 
possibilidades artístico-culturais que ele não teria na escola ou 
em casa, por causa da sua condição social. A gente vai e abre 
as possibilidades para que ele abra, expanda esses horizontes: 
ver que o mundo é muito maior do que a favela onde ele vive 
e que ele pode, através do seu trabalho e desenvolvimento 
pessoal, interagir com esse mundo e se tornar até um prota-
gonista neste mundo. Ou seja, ao propor que ele se transfor-
me em artista, o Nós do Morro nada mais faz do que oferecer 
instrumentos para que eles apreendam e passem a exercer a 
sua cidadania. O artista que a gente tenta formar é muito mais 
um cidadão consciente dos seus deveres e direitos do que um 
galã comprometido com o sucesso, os carrões e aquela coisa 
toda. Não é a toa que o Guti, o Fred e o Fernando são “caras” 
que viveram a experiência artística desde a sua mocidade e 
abandonaram outros tipos de possibilidades de vida (carrei-
ra, profissões tradicionais etc.) para embarcar no teatro. Todos 
participaram de grupos mambembes, fizeram teatro de rua, 
enfim, viveram a experiência do teatro da forma mais visce-
ral possível e formaram sua consciência artística a partir deste 
tipo de ponto de vista.

Por isso, quando a gente consegue criar duas compa-
nhias, colocar o pessoal estudando, vivendo e praticando o ofí-
cio que estão aprendendo no dia a dia, acredito que estamos 
transformando o social também. O resultado social vem a re-
boque do resultado artístico que alcançamos. Isto é uma forma 



129

Palestra com Luiz Paulo Corrêa e Castro - Transcrição

diferente de ver as coisas, já que muitos dos movimentos cultu-
rais que hoje se espalham por aí privilegiam o social: salvar as 
almas da pobreza, do crime e por aí vai. Tudo bem, é um cami-
nho que eles escolheram e que, sem dúvida, facilita na hora de 
captar verbas para manter o projeto. A gente não. Não é à toa 
que ficamos mais de 12 anos sem qualquer tipo de auxílio ou 
patrocínio para manter o Nós do Morro vivo.

Agora, se a gente optou pelo lado artístico, também fo-
mos obrigados a investir na busca incessante da qualidade do 
resultado do trabalho. O resultado artístico -  por isso essa coi-
sa da qualidade artística - é uma prioridade. Porque também 
tem aquela coisa, parece fácil fazer teatro, todo mundo olha o 
teatro e tem aquela ilusão de que é fácil, de que é só subir no 
palco e pronto. As pessoas que vêm para o Nós do Morro – claro 
que estou falando do pessoal do morro, que nunca fez ou par-
ticipou de cursos de teatro na vida (crianças, adolescentes e até 
mesmo adultos) não têm idéia de todo o processo de monta-
gem do espetáculo teatral – um fato curioso é que hoje a gente 
tem também integrantes que estudaram ou fizeram teatro fora 
-  mas, o Guti foi passando toda essa  experiência para o pes-
soal. Porque, na verdade ser ator não é só subir lá e tudo bem. 
Não, desde o começo nós fomos firmes, tem que passar por 
um processo de estudo, de pesquisa. Então, essa foi a primeira 
base, a proposta do Nós do Morro, essa coisa do teatro comuni-
tário, feito pela comunidade, para comunidade, formando pes-
soal técnico e atores e formando uma platéia. E era para fazer 
teatro de verdade!

E eu acho super interessante isso, a gente construiu 
um teatro no centro cultural de um padre alemão, com capaci-
dade para 120 lugares. Era uma capela, mas o padre não tinha 
licença da igreja para utilizar a capela porque ele tinha uma 
relação meio estranha com a secretária... Então ele não conse-
guiu nada com o Cardeal, o arcebispo do Rio de Janeiro. Aque-
le centro social estava lá, um prédio de quatro andares, numa 
favela que não era dotada de qualquer tipo de equipamento, 
nada cultural, e ele não tinha a licença também da prefeitura. 
Então, ele chamou a gente, convidou o Guti para começar o 
projeto lá. E nós começamos a trabalhar naquele espaço, en-
quanto o padre esperava a licença do cardeal e o “Habite-se” 
da prefeitura para colocar o centro em funcionamento e ativar 
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a capela – o que nunca aconteceu. Nós fomos ficando lá, até 
sermos expulsos em 1990, quando a Secretaria Municipal de 
Cultura do Rio fez um acordo com o padre Leeb e tentou en-
campar o nosso projeto. Então, ali nós apresentamos o nosso 
primeiro espetáculo em 1987. Ele falava da realidade da ju-
ventude da favela, os anseios, os sonhos, os problemas, as re-
lações familiares, numa tentativa de trazer esse público para 
dentro do teatro, para ele se ver representado dentro daquilo 
que é apresentado em cena. Então as pessoas iam lá e conse-
guiam se ver, se identificar. E o cenário representava lugares, 
“points” do morro do Vidigal, como a Pedrinha – um mirante 
no alto do morro; a entrada da Escola Municipal Almirante 
Tamandaré – onde os jovens marcavam seus encontros e dis-
cutiam o que iriam fazer à noite e nos finais de semana; a praia 
do Vidigal – com o Hotel Sheraton e os turistas; e o baile funk 
no Águia Futebol Clube – que hoje virou Igreja Universal. As 
pessoas conseguiam ver que o Vidigal estava ali, que aquilo 
estava falando sobre a vida deles. Esse espetáculo ficou quase 
um ano em cartaz, com sessões lotadas. Nós conseguimos tra-
zer esse público para o teatro. Então, o que aconteceu? O te-
atro comunitário, feito pela comunidade para a comunidade, 
foi se ampliando. Nós tínhamos a intenção de formar platéia, 
então começamos a mesclar espetáculos que falavam da vida, 
do cotidiano da favela, com obras da dramaturgia nacional. 
Primeiro lugar, Martins Penna e Ariano Suassuna. Então, as 
pessoas que nunca tinham ido ao teatro chegavam lá e gosta-
vam e voltavam. Elas iam ampliando essa rede, tanto é que a 
gente hoje tem um público fiel que vai até o teatro no circuito 
profissional, quando a gente se apresenta.  Pessoas que hoje 
frequentam o teatro e que naquela época não frequentavam. 
Não só jovens, pessoas já na faixa dos quarenta, cinquenta. 

Hoje, o Nós do Morro inclui várias gerações, tem mãe e 
filho fazendo teatro lá. É uma coisa muito interessante. Nesse 
último filme, por exemplo, Última Parada ônibus 174, na cena fi-
nal, do desfecho, tem uma senhora que passa mal. Essa senhora 
é mãe de dois alunos do Nós do Morro, um rapaz de vinte anos e 
uma moça de 30 anos. Daqui a pouco a neta dela vai entrar para 
o Nós do Morro também. Então essa possibilidade do encontro 
das gerações, essa possibilidade dessas pessoas que não teriam 
o acesso ao teatro, terem é muito legal.
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Uma coisa também importante é a questão do nosso 
projeto trabalhar, principalmente depois que formamos a Cia 
de Teatro, com a musicalidade inerente, que o pessoal que nas-
ceu no Vidigal já traz do berço. Isso foi uma idéia desenvolvida 
pelo Fernando Mello da Costa, que dirigiu a Cia de Teatro de 
2002 a 2006 e que acabou redundando numa pesquisa para o 
desenvolvimento de uma linguagem mais popular para o te-
atro, através da montagem de espetáculos musicais (Noites do 
Vidigal, Burro sem Rabo, Sonho de Uma noite de Verão, Dois Cava-
lheiros de Verona, Machado a 3X4, Carmen etc.) A partir dessa mu-
sicalidade, desse gingado que o pessoal da favela já traz dentro 
de si – basta olhar a multiplicidade de sons e ritmos existentes 
dentro dos becos e vielas do morro – a gente procura trabalhar 
para colocar isso como uma linguagem de cena.

Esse trabalho utiliza essa possibilidade que eles apre-
sentam de nascença, o ritmo e a aptidão para a música e trans-
formamos isso em musicais. Os nossos cinco últimos espetá-
culos profissionais utilizaram a linguagem musical, inclusive 
o Machado a 3X4, que ainda está em cartaz. Então, essa possi-
bilidade de usar o que está dentro deles, o que é nato deles... a 
gente trabalha com os nossos integrantes essa possibilidade e 
os resultados têm sido bastante satisfatórios. 

Agora, o que é complicado, é que temos gente que não 
tem o segundo grau. Tem gente formada, gente que tem o ter-
ceiro grau, mas tem gente que não tem o primeiro. Então a gente 
tem uma disparidade, uma variedade cultural lá dentro que é 
super complicada. Você não pode oferecer uma oficina de in-
terpretação, por exemplo, sem unir essas três realidades, sem 
usar uma metodologia que consiga tornar possível uma comu-
nicação que atinja a todos de uma maneira satisfatória. Vou dar 
um exemplo, eu sou o dramaturgo do Nós do Morro, dou aulas 
de Literatura lá. Eu vejo, nas aulas, que eles não têm paciência 
se você não traz a coisa para realidade deles... Por exemplo, se 
numa tragédia grega você não traz para realidade deles, eles não 
têm “saco” de ficar ali três, quatro horas.  Agora, se você pega 
pedaços do Édipo Rei, manda eles improvisarem e pede que eles 
adaptem para realidade deles, aí eles vão conseguir adaptar e 
vão começar a se interessar em ler o Édipo. Eu tenho feito esse 
tipo de experiência e funciona super legal. Então, a gente não 
trabalha com uma metodologia acadêmica do tipo tradicional, 
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que se resuma a uma simples transmissão de conteúdos e co-
nhecimentos. Mas sim com a experiência adquirida no dia a dia 
e que faz com que tenhamos sempre que levar em conta que 
lidamos com um grupo de pessoas que tem origens e conheci-
mentos diferenciados e que precisam, em sua maioria, antes, ter 
seu interesse desperto para aquilo que estão aprendendo. 

Hoje em dia nós não temos só o núcleo do Vidigal, te-
mos outros espalhados pelo  interior do Rio de Janeiro. Hoje, 
o Nós do Morro deve estar atendendo em torno de mil pessoas 
incluindo crianças, adolescentes, adultos e até idosos. Então, o 
que acontece com o fato de o grupo ter crescido... Essa necessi-
dade de crescimento criou um problema para a gente. Primei-
ro lugar: como atender essas pessoas e oferecer uma coisa de 
qualidade, que atenda às suas expectativas? Até mesmo saber 
que expectativas elas trazem ao se inscreverem no Nós do Morro. 
Porque é complicado isso, a gente sabe que não vai colocar 520 
atores (número de integrantes no Nós do Morro “Central-Vi-
digal”) no mercado. Então, é bom você oferecer uma formação 
voltada para abrir os horizontes culturais dessas pessoas, para 
que elas possam se tornar mais conscientes sobre o mundo que 
as cerca, do qual elas participam e têm direitos e deveres nele. 
E, aqueles que tiverem uma aptidão, vocês viram no vídeo, o 
Thiago Martins tá na Globo, a Roberta Rodrigues também, tem 
a Mary Sheila... então como você vai conseguir fazer com que os 
outros que não consigam atingir este patamar tenham um ga-
nho? É exatamente isso que o Guti sempre fala, essa questão de 
você abrir novos horizontes, a arte é uma possibilidade, vocês 
podem não virar atores amanhã, mas serão pessoas muito me-
lhores, com horizontes muito mais abertos, muito mais amplia-
dos. Então, para fazer isso, a gente criou uma grade curricular 
de segunda à quinta-feira, para as 18 turmas do Vidigal, ou terça 
à sexta, com aulas de interpretação, improvisação, movimento, 
canto, História do Teatro, História do Cinema, porque a gente 
tem um núcleo audiovisual também. E eles têm que passar por 
todas essas aulas, com frequência... essas coisas todas. Se ele 
quer ser ator ele tem que cumprir a grade. E tem uma coisa inte-
ressante, o cara entra lá e não vai em três anos se formar ator, ele 
entra e vai ficar a vida inteira. O Thiago tá lá desde os 10 anos de 
idade. Não tem essa coisa, vai fazer cinco anos e se formar. Não, 
na verdade eles estão num processo de formação contínuo. 
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Todo ano tem uma coisa nova para estudar. Se a Com-
panhia vai montar um Shakespeare, como Os Dois Cavalheiros 
de Verona, então todas as turmas estudam o universo de Shakes-
peare. Claro, adaptando, adequando a obra à realidade deles. 
Por exemplo, as crianças, quando montamos Sonho de uma 
Noite de Verão, estudaram a questão do sonho. Então a gente
tem essa preocupação. 

Sobre a questão do crescimento do grupo, e eu acho 
isso importante, esse projeto começa com vinte pessoas que ti-
nham uma total comunicação com a comunidade. Hoje, o gru-
po tem 520 pessoas, inclusive de outros locais, e produz para 
fora. Como tentar manter essa relação com a comunidade? Os 
nossos dois últimos grandes espetáculos da companhia não 
puderam se apresentar no nosso teatro porque o cenário não 
cabia, o nosso teatro é menor do que essa sala, e os espetáculos 
foram produzidos para teatro maiores como o do Centro Cultu-
ral Banco do Brasil – CCBB - e o Planetário... Nós perdemos um 
pouco a nossa identidade, a gente começou fazendo teatro pela 
comunidade, para a comunidade e agora estamos no mercado 
disputando com “Marílias Pêras”, tá entendendo? 

Isso estava mexendo não só com a cabeça dos nossos 
atores, como também com um elo fundamental nosso: estáva-
mos nos afastando da nossa comunidade. Começaram a dizer 
que o pessoal do teatro estava ficando “besta”. Pensando nisso, 
nós voltamos a investir na questão da formação. Nós temos as 
turmas de formação e todo final de ano fazemos uma mostra 
dessas turmas. A mostra deste ano já começou, são 18 espetá-
culos, resultados dos processos de trabalho das turmas e eles 
estão sendo apresentados no nosso teatro ou no centro cultu-
ral que a gente tem, onde fica a nossa estrutura administrativa. 
Esses espetáculos são abertos ao público, de graça, no máximo 
passando o chapéu no final. Às vezes separando um mínimo de 
dinheiro para acertar qualquer disparidade na produção. 

Além dos espetáculos da mostra, nós temos os grandes 
espetáculos, que recebem apoio por meio das leis de incentivo fis-
cal e nós estamos com a preocupação de adaptá-los para a nossa 
realidade. Então Os Dois Cavalheiros de Verona, que participou da 
Mostra de Shakespeare lá na cidade dele, Stratford-upon-avon, 
há dois anos na Inglaterra (único grupo brasileiro a se apresentar 
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nesse festival, o Complete Works, da Royal Shakespeare Com-
pany), e que esse ano voltou ao Barbican Centre em Londres... 
Foi planejado para ser apresentado também no Vidigal. 

Os nossos últimos espetáculos cumpriram temporada 
dentro do próprio morro, garantindo essa interação. Porque é 
complicado ir ao teatro no Rio, a gente tem um público que... 
Veja bem, no Rio de Janeiro a peça da Marieta Severo com a 
Andréa Beltrão, As Centenárias, excelente por sinal, custa 80 
reais, se você vai com a namorada, 160 reais, come uma pizza 
depois... Pronto... Um salário mínimo! Se a gente pensar na rea-
lidade da população do Vidigal, na realidade da média salarial 
dela, o “cara” sair do morro para o teatro... Ele olha aquilo de 
um jeito meio estranho. Por mais que a gente tenha embutido 
neles que teatro não morde, que é só sentar lá e assistir e que só 
não vale ficar levantando toda hora e contar o final para as pes-
soas que estão ao lado... Mas existe uma distância, uma barreira. 
Nós quebramos essa barreira no nosso aluno, eles não têm mais 
essa barreira, eles vão ao teatro, ao cinema, à exposição, galeria 
de arte tudo... Mas os pais, os outros moradores do morro, ain-
da têm essa coisa da exclusão.  Uma barreira realmente, uma 
barreira social, que existe e a gente não tem como negar. Nós 
frequentamos galeria, é outro nível, mas pensa num trabalha-
dor, como ele se sente num espaço desses? Então, nós reatamos 
a relação com a nossa platéia do Vidigal. Agora o pessoal do 
teatro não está mais ficando “besta”, tá voltando a ficar normal. 
Eu acho que isso daí já dá para gente debater.


