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Introdução

A seguinte proposta pedagógica objetiva auxiliar 

os processos de ensino / aprendizagem em teatro por 

meio da prática do Teatro-Fórum, no Ensino Médio. A 

ideia é sugerir um processo de criação teatral a partir de 

uma experiência prática já realizada com alunas e alunos 

do segundo ano do Ensino Médio da Escola Estadual 

Professor Pedro Aleixo durante três meses no ano de 2017. 

Pretendemos, com essa proposta pedagógica, possibilitar 

que outros professores e pesquisadores também possam 

estabelecer roteiros e recursos didáticos com orientações 

e sugestões de atividades, a fim de criar momentos de 

aprendizagem significativa com essa técnica de abordagem 

de conteúdos.

Para compreender a proposta do Teatro-Fórum, 

é necessário levantar aspectos de sua epistemologia, 

o que depende principalmente da fundamentação da 

metodologia “Teatro do Oprimido”, do teatrólogo Augusto 

Boal1 (1931-2009). 

Augusto Boal desenvolveu o Teatro do Oprimido 

durante sua experiência no exílio imposto a ele pela 

ditadura militar brasileira após 1971. Pelos países que 

passou,  Boal sempre trabalhou com o TO e se relacionou 

com pessoas que o auxiliaram em seu processo criativo 

e artístico. Em linhas gerais, essa técnica sistematiza 

1 Augusto Boal iniciou seu exílio na Argentina, desenvolveu experi-
ências teatrais com o Teatro do Oprimido, primeiramente, no Peru, 
depois disso na Colômbia, Venezuela, Bolívia, Portugal, França e 
outros países da Europa e das Américas.
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exercícios dialéticos, jogos e outras técnicas teatrais que 

objetivam à democratização do teatro, uma vez que mescla 

a linguagem do nosso cotidiano com a linguagem teatral, 

estabelecendo a comunicação direta, ativa, sobretudo, 

propositiva entre espectadores e atores. 

Flavio Sanctum (2016, p. 247) aponta que

o Teatro do Oprimido de Boal tem como 
objetivo principal a representação da 
realidade do ponto de vista dos oprimidos 
para que possam transformar o sistema 
social opressivo em que se encontram. 
Seu método teatral apresenta diversas 
atividades lúdicas, de experimentação 
corporal e intelectual, para a compreensão 
de um mundo contraditório e complexo. 
O Teatro do Oprimido tem como base 
as atividades simples do ser humano, 
tais como movimentos físicos, sons 
e histórias do cotidiano, sendo sua 
prática experimentada em mais de 
setenta países, em organizações sociais, 
companhias teatrais, grupos organizados 
e universidades. Sua concepção filosófica, 
assim como os mecanismos por ele 
utilizados são amplamente estudados 
por pesquisadores, no Brasil e no exterior.  

Sendo assim, o Teatro do Oprimido (TO) permite 

que a realidade seja representada, propondo reflexões 

para uma possível mudança de comportamento, uma vez 

que dá voz com o fazer teatral àqueles que são oprimidos. 

Há nisso uma dinâmica de representação e dialetização 

entre sujeitos e objetos do discurso. De acordo com Licko 

Turle (2016, p. 25),
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Boal passa a sistematizar, através de um 
plano geral, a estratégia de conversão do 
espectador em ator – cerne do Teatro do 
Oprimido – como sujeito produtor do seu 
próprio discurso. Ressalta a função do 
historicismo na tomada de consciência do 
próprio corpo e da cultura, no sentido do 
pensamento filosófico latino-americano 
de independência, desenvolvendo o texto 
teórico-metodológico da Poética do 
Oprimido. Elabora um esquema dividido 
em quatro etapas: I - Conhecimento do 
corpo, II - Tornar o corpo expressivo, III 
- Teatro como linguagem, e IV - Teatro 
como discurso.  

É importante ressaltar que o TO surgiu de 

processos teatrais coordenados por Boal, influenciado por 

ideais marxistas, pela Pedagogia do Oprimido de Paulo 

Freire e pelo Teatro Político de Brecht. De certo modo, 

esse conceito surgiu da dialética democrática entre os 

participantes durante as produções de suas oficinas, cursos 

e espetáculos. O próprio Boal sempre enfatizou que o TO 

não foi criado por ele, é tão somente uma descoberta. 

Em se tratando de dialética marxista, pode-se dizer que 

esse modelo é uma síntese extraída de várias vozes. 

Tão importantes quanto o conceito do TO são seus 

diversos desdobramentos, que apontam especificidades 

discursivas, como no caso da participação de uma espectadora, 

no Peru, que vai até o palco e participa ativamente da cena 

textual, dando início a um dos desdobramentos do TO, o 

Teatro-Fórum (BOAL, 2000a, p. 197, apud ANDRADE, 2014, 
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p. 66 apud MATTOS, 2016, p. 17).

O Teatro-Fórum (TF) é um sistema baseado 

em um jogo com regras bem definidas, que podem ser 

modificadas ou não, sugerindo um sistema com estrutura 

flexível de organização e de propostas de movimento, 

como fosse um fórum de debates. Augusto Boal (2013, 

17-18) define o Teatro-Fórum como 

A forma de Teatro do Oprimido 
mais democrática e, certamente, a mais 
conhecida e praticada em todo o mundo, 
usa ou pode usar todos os recursos de 
todas as formas teatrais conhecidas, a 
estas, acrescentando uma característica 
essencial: os espectadores – aos  quais 
chamamos de spect-atores – são 
convidados a entrar em cena e, atuando 
teatralmente, e não apenas usando a 
palavra, revelar seus pensamentos, 
desejos e estratégias que podem 
sugerir, ao grupo ao qual pertencem, 
um leque de alternativas possíveis por 
eles próprios inventadas: o teatro deve 
ser um ensaio para a ação na vida real, 
e não um fim em si mesmo.

As regras para essa modalidade de TO também 

foram descobertas no dia a dia de trabalho, fruto da dialética 

diária na lida com o teatro e seus atores e espectadores, 

como a linha conceitual do TO o foi.  O objetivo do TF é 

que o espectador seja motivado a entrar em cena e que, 

em função de sua interação, promova reflexões com a sua 

atuação. Assim, esse espectador abandona seu papel passivo 

diante do espetáculo e passa a interferir diretamente no 
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desenlace da cena, tornando-se, então, um espect-ator. 

No TF coexistem as três seguintes etapas: dramaturgia, 

encenação e o espetáculo jogo. 

A primeira regra encontra-se na dramaturgia e é 

ela mesma. Há uma proposta dramatúrgica em evidência. 

Para isso, necessita-se da clareza dos personagens. É 

importante pensar suas funções, atitudes e suas ideologias. 

Nesse espaço, a atenção volta-se para a sociedade, ou 

seja, para os relacionamentos do dia a dia, esclarecendo 

que teatro e realidade são objetos de estudos distintos. 

Sobre esse aspecto, Boal (2014, p. 126) aponta o estatuto 

de representação do teatro e seu propósito como tal: 

“(...) deformar a realidade. Teatro não é realidade: é uma 

visão da realidade.” Por mais que seja um ensaio para a 

‘vida real’, há que se ponderar sobre as distâncias dos 

aprendizados que se tem no teatro e na realidade. A 

dramaturgia precisa conter uma falha (política ou social), 

uma opressão talvez. E precisa que esse processo seja 

analisado na sua construção. 

Durante a constituição da cena tradicional, 

quando se propõe o conflito, pode ser significativo 

pensar no papel do ‘espect-ator’. Algumas questões são 

colocadas para o desenvolvimento do discurso: 1) Quais 

oportunidades o jogo oferece ao espectador?; 2) Como 

construir um espaço propício à atuação em detrimento da 

passividade reflexiva?; e 3) Como o espectador se torna 

‘espect-ator’? Essas questões não têm o intuito de dirigir a 

participação dos possíveis espect-ators. São apenas ‘guias’ 

para a tessitura em que se darão os conflitos.
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O que torna o TF democrático é o fato de 

essa técnica não direcionar a opinião do público a uma 

solução ou pensamento específico. É uma experiência 

compartilhada para analisar uma mesma situação em 

determinado espaço-tempo. O aprendizado se dá pelas 

trocas que o jogo proporciona, pelas reflexões e pelo 

“prazer” envolvido.  

Na proposta de encenação, uma das regras é que o 

ator demonstre disponibilidade corporal clara e expressiva. 

Isso irá influenciar na maneira como o espect-ator se 

colocará ao substituir os personagens. O personagem 

poderá ser reconhecido pela sua expressão física, sem 

que utilize da linguagem verbal para se comunicar; o 

figurino também auxilia nesse processo. 

No espetáculo-jogo, há o encontro entre artistas 

e espect-atores, mediado por um “curinga”. O curinga tem 

a função de explicitar as regras do jogo e de estabelecer 

algum vínculo com as pessoas por meio de uma comunhão 

teatral ou um aquecimento simples.  A partir de então, inicia-

se a apresentação convencional, cenas que apresentam 

algum tipo de conflito a ser trabalhado. Propõe-se uma 

solução e o curinga, então, pergunta aos espect-atores 

se eles concordam com o desfecho da história. Cria-se 

com isso um ambiente de tensão, há certo desconforto em 

tentar resolver o problema ou deixar que a peça termine 

como está. Como toda tensão, há sempre o risco envolvido. 

O curinga fornece a instrução aos espectadores: algum 

deles deve substituir o protagonista no palco (geralmente 

quem precisa resolver o problema). Com uma indicação 
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para parar (PARA!), os atores congelam a cena eleita 

pelo espect-ator e este assume seu personagem. O ator 

substituído precisa acompanhar o desenvolvimento 

da cena e pode encorajar ou corrigir seu substituto. 

(Regra que eu alteraria por conta da possibilidade de o 

ator substituído influenciar no arbítrio do espect-ator.) 

Intensifica-se, assim, a relação de opressão com a entrada 

do espect-ator, que poderá assimilar a intensidade disso 

na ‘vida real’ e perceber que transgredir, fazer diferente, 

depende de força motivacional. Assim, como observa 

Boal (2005, p. 32), 

[o] objetivo do fórum não é ganhar, 
mas permitir que aprendamos e nos 
exercitemos. Os espect-atores, pondo 
em cena suas ideias, exercitam-se para 
a ação na vida real; e atores e plateia, 
igualmente atuando, tomam conhecimento 
das possíveis consequências de suas 
ações. Ficam conhecendo o arsenal 
dos opressores e as possíveis táticas e 
estratégias do oprimido. O fórum é um 
jogo, é lúdico – uma maneira rica de 
aprendermos uns com os outros.

O espetáculo termina quando o espect-ator 

esgota suas ações e encerra a cena ou renuncia, indicando 

que o ator volte ao seu personagem. Não propõe resoluções 

mágicas nem fórmulas de sucesso. É um experimento, 

um improviso sob tensão entre as partes.

Augusto Boal, ao pensar o TF como jogo, faculta 

aos participantes a alteração de suas regras. Mantém-se, pois, 
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uma estrutura para direcionar o processo de construção. 

A subjetividade, cabe ao grupo conduzir. Isso nos leva a 

entender a valorização e a prática do TO em vários países, 

como Argentina, França, Angola e Estados Unidos.

Pensando na proposta de se jogar o TF, ou seja, 

na prática do método no contexto educacional, muitas 

são as possibilidades de descoberta e desenvolvimento. 

É preciso, porém, compreender o âmbito do aluno como 

ator e espectador. Qual a possibilidade que o TF sugere 

quando propõe a transformação do espectador em espect-

ator? Qual o papel de agente o / a aluno(a) representa 

na escola? Quais as oportunidades de intervenção são 

dialogadas e construídas entre a comunidade escolar? 

Essas questões podem ser tratadas de diversas formas, 

assim como na própria prática do TF. 

Para melhor compreensão, recorremos à árvore 

criada como símbolo da metodologia de Augusto Boal. 

Especificada como um cajueiro de Natal, a árvore nos 

apresenta as várias vertentes e técnicas desenvolvidas 

com o Teatro do Oprimido. Percebe-se que o TF ocupa 

uma posição central no diagrama, localizado entre o Teatro 

Imagem, o Teatro Legislativo, o Teatro Invisível e as ações 

concretas continuadas. Sendo assim, a partir do Teatro 

Imagem, estabelece-se o TF, que, por sua vez, origina 

outros sistemas e métodos.
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Figura 1 - A árvore do Teatro do Oprimido

Fonte: <http://ctorio.org.br/novosite/arvore-do-to/>.
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Figura 1 - A árvore do Teatro do Oprimido

Fonte: <http://ctorio.org.br/novosite/arvore-do-to/>.

Justificativa

A relevância desta proposta está na possibilidade 

de tratar a relação ensino / aprendizagem dialeticamente, 

de modo significativo, com a adaptação das técnicas 

desenvolvidas no Teatro do Oprimido de Augusto Boal. 

Para tal, o componente curricular Arte/Teatro funcionará 

como objeto de estudo, prática e análise tanto da professora 

quanto dos alunos. O TF foi escolhido como principal 

proposta pedagógica  para ensino em teatro, em função 

de seu potencial estético, político, reflexivo e prático. De 

acordo com Mariana Muniz (2015, p. 101) a proposta do 

TF tem o objetivo de

representar os conflitos de uma 
comunidade, assim como as propostas 
acordadas em assembleia. Dessa maneira, 
o conflito e suas possíveis soluções são 
discutidos entre todos e colocados 
em prática a partir de improvisações 
realizadas no momento. 

Com a finalidade de construir uma peça de 

TF, a primeira parte desta proposta se baseia na prática 

dos jogos e exercícios. A ideia é oferecer ao aluno a 

oportunidade de se movimentar pelo espaço e interagir 

de forma diferente da organização habitual da sala de 

aula. O movimento de sair de sala de aula, mesmo dentro 

do mesmo espaço da escola, pode provocar experiências 

de aprendizagem profícuas. A organização sistemática da 

sala de aula com suas carteiras enfileiradas pode limitar as 
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condições criativas do aluno e restringir sua experiência 

prática e relacional. É preciso, dessa forma, dar lugar ao 

que Bourdieu conceitua como habitus: 

[o] habitus preenche uma função que, em 
uma outra filosofia, confiamos à consciência 
transcendental: é um corpo socializado, 
um corpo estruturado, um corpo que 
incorporou as estruturas imanentes de um 
mundo ou de um setor particular desse 
mundo, de um campo, e que estrutura tanto 
a percepção desse mundo como a ação 
nesse mundo (BOURDIEU, 1996, p. 144).

Cabe-nos aqui destacar o que Bourdieu aponta 

como “corpo socializado”, um movimento dialético entre 

as disposições estruturais da sociedade e seus elementos 

de reprodução (transformação ou manutenção). É uma 

maneira de produzir conhecimento sobre o mundo social, 

não pelo ponto de vista da estrutura ou do indivíduo, 

mas da relação entre eles. É essa relação dialética que 

entendemos como a protagonista da ação do mundo social. 

Portanto, a postura habitual de sala de aula e carteiras em 

posições determinadas, para esta proposta de intervenção 

pedagógica, não é significativa em nosso processo, porque 

esperamos que o aluno, fora do ambiente corriqueiro, 

crie condições para manifestar sua originalidade, que 

desenvolva o senso crítico e seja o sujeito-autor da ação 

artística. “Quem cumpre esta tarefa de ensinar a aprender, 

concretamente, através de atos, ações é o teatro. E quem 

permite que o espectador se transforme em protagonista 
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é o Teatro do Oprimido.” (BOAL, 2014, p. 330).

Torna-se apropriado argumentar ainda sobre 

o caráter social inerente ao TF. Ele prioriza, sobretudo, 

a solução de problemas coletivos que se pautem na 

representatividade. “O Teatro-Fórum se aplica ao estudo 

de situações sociais bem claras e definidas – opressões 

interiorizadas devem ser estudadas com as técnicas do 

Arco Íris do Desejo” (BOAL, 2005, p.23). Os temas para a 

dialética do TF precisam ser de interesse do grupo para 

que tomem corpo no próprio processo de criação artística 

e atendam às demandas dos envolvidos. Considerando a 

escola um espaço de convivência e, consequentemente, 

de atritos pessoais, vislumbramos que a modalidade 

de TF pode adquirir ainda mais potencialidade para 

problematizar o que se vive ou o que se compartilha 

nesse ambiente, nesse habitus. A proposta de solucionar 

um conflito, algumas vezes interpretado como movimento 

de “opressão”, é uma oportunidade para que alunos e a 

comunidade escolar dialoguem entre si via ação dramática.

Objetivos
Objetivo geral

Propor o ensino e aprendizado do Teatro-Fórum 

no contexto escolar como prática pedagógica e criação 

artística pautada na dialética no componente curricular 

Arte/Teatro.
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Objetivos específicos

• Identificar os elementos que constituem o 

Teatro-Fórum, em especial aqueles da prática de 

improvisação teatral. 

• Levantar temas que sejam de interesse dos alunos 

para a construção da encenação, bem como propor 

temas para discussão específicos da comunidade 

escolar envolvida.

• Delinear o processo de criação artística pela 

prática da improvisação de situações conflito. 

•  Utilizar a prática de jogos para desenvolver 

habilidades teatrais pessoais e coletivas. 

• Criar uma peça teatral de forma colaborativa, 

conciliando em sua estrutura o aspecto estético, 

político e pedagógico. 

Metodologia
Atividades preparatórias

A seguir apresentamos sugestões e adaptações 

de jogos do acervo do Teatro do Oprimido. Essas fichas 

foram inspiradas no fichário de jogos desenvolvido por 

Viola Spolin (SPOLIN, 2008). As fichas são propostas 

como um recurso pedagógico no processo de criação e 

avaliação da prática teatral. Fizemos o recorte de jogos 
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por Augusto Boal desenvolvidos em nossa prática com o 

objetivo de preparação para o Teatro-Fórum2. São jogos 

que desenvolvem o sentimento de coletividade e confiança 

no grupo, fundamentais para a prática não só do Teatro-

Fórum, mas também de outras propostas teatrais. Além 

disso, os jogos propostos nas fichas pretendem desenvolver 

a observação de si mesmo, do outro e do espaço, além 

de promover um ambiente seguro para o contato físico 

entre os participantes, condição importante para o pleno 

desenvolvimento de cenas teatrais. Em suma, essas fichas 

propõem as atividades a serem realizadas e conduzidas 

pelo professor de Arte/Teatro. Por último, anexamos a esta 

proposta pedagógica um artigo no qual descrevemos as 

etapas e analisamos a prática de Teatro-Fórum realizada nesta 

pesquisa. O artigo pode ser utilizado como uma referência 

para a prática do Teatro-Fórum com jovens, complementando 

os jogos que destacamos nas fichas que seguem. 

2 Optamos por priorizar os jogos porque eles assumem uma posi-
ção primordial no desenvolvimento da criação teatral ressaltando 
o seu caráter lúdico, experiencial e interativo.
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