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Resumo:  

Esta pesquisa tem por objetivo principal analisar a relevância da arte e, mais especificamente, do               

Teatro do Oprimido na promoção de saúde e no fortalecimento da autonomia de indivíduos que               

apresentam questões de sofrimento psíquico. Inserido em projeto guarda-chuva denominado          

“Saúde Mental & Arte: análise sobre o uso de múltiplas linguagens e expressões artísticas para               

compreensão de seu potencial terapêutico como ferramenta de atuação em Saúde” cujo objetivo             

primário é compreender a importância da arte, em suas diversas formas de expressão, como              

ferramenta para atuação no campo da saúde mental. Respaldado pela atual política de saúde              

mental brasileira, que tem como princípio o cuidado em liberdade em rede de apoio psicossocial               

e comunitário. A metodologia empregada foi de cunho qualitativo realizada por meio de revisão              

bibliográfica e uso de entrevista semi-estruturada. As entrevistas foram gravadas e transcritas a             

fim de proceder análise de conteúdo. Foram realizadas entrevistas com pessoas que utilizam o              

teatro do oprimido como estratégia de ações no cotidiano profissional. Dentre os aspectos que              

podemos destacar, encontra-se o empoderamento de indivíduos que vivenciam sofrimento          

mental intenso, além do surgimento de transformações nas relações sociais e familiares dos             

mesmos, a partir da desmecanização do corpo por meio de jogos teatrais efetuados nos encontros               

de grupo de Teatro do Oprimido, do exercício de reflexão acerca do que é opressão e de como se                   

manifesta no cotidiano, da possibilidade de repensar ações a partir da encenação, onde o sujeito               

tem a oportunidade de revisitar uma situação e “se ver agindo”, da criação de um espetáculo de                 

teatro fórum, no qual surgem possibilidades de ação vindas também dos espectadores, que             

encontram abertura para entrar em cena e compor com ela, tornando o espaço do palco,               

inclusive, mais democrático. Acreditamos que este estudo possa auxiliar na disseminação do            

conhecimento a respeito do potencial da arte no fazer terapêutico em saúde mental, de maneira               

acessível para a comunidade, tanto dentro quanto fora do âmbito acadêmico. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Saúde Mental, Teatro do Oprimido, Promoção de Saúde,         

Empoderamento, Autonomia. 
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ABSTRACT 

This project’s main objective is to analyze the relevance of art and, more specifically, the               

relevance of the Theatre of the Oppressed in health promotion and autonomy strengthening for              

individuals living under situations of psychic suffering. Inserted on an integrated project called             

“Art and Mental Health: Analysis about the usage of multiple language and artistic expressions              

for comprehension of its therapeutic potential as an appliance of acting in Health'' with the               

primary objective of understanding the importance of art, in it various ways of expression, as               

tool that helps in Mental Health working. Supported by the current Brazilian Mental Health              

Policy, which has as a principle the treatment while living in freedom, inserted on a psychosocial                

and communitarian support web. The methodology used is qualitative research, accomplished           

through bibliographic reviews and the usage of semi-structured interviews. The interviews were            

recorded and transcribed in order to analyze content. These interviews were done with people              

that use the Theatre of the Oppressed as an action strategy in their professional life. Among the                 

aspects brought, we can highlight the empowerment of individuals living under intense mental             

suffering, the positive transformations in their social and familiar relations, as a result from their               

bodies’ demechanization by theatrical games that happened during the meetings of a group of              

Theatre of the Oppressed, from the exercising of reflecting about what oppression could be and               

how it manifests in our daily lives , from the possibility of rethinking actions while performing,                

once they have the opportunity of revisit a certain situation and see their own behavior, from the                 

creation of a Theatre Forum spectacle in which ideas and possibilities of behaving are given by                

the spectators, who can also go up stage to perform a scene as their suggestions, also making this                  

environment more democratic. We believe that this study can enable the spreading of             

knowledge, in an accessible way inside and out of the academic field, about art’s potential when                

in therapeutic work into mental health. 

 

KEYWORDS: Mental Health, Theatre of the Oppressed, Health Promotion, Empowerment, 

Autonomy. 
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APRESENTAÇÃO 

Este Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) de Psicologia é resultado de um longo              

caminho, durante o qual travei muitas batalhas, mas no qual também tive a sorte de, ao percorrer,                 

encontrar muita beleza e alegria.  

Minha experiência na Unifesp Baixada Santista começou em 2015, quando ingressei no            

curso de Serviço Social. Na época, eu ainda morava em São Paulo e optei por passar o primeiro                  

ano de faculdade viajando todos os dias, fazendo o percurso São Paulo - Santos para estudar. O                 

ano de 2015 marcou, além do meu início na vida universitária, meu início na dança e nas                 

atividades circenses, o que me aproximou da arte, pela qual eu já me encantava desde criança e                 

que exercitava por meio de outras expressões artísticas ensinadas a minha pela minha avó              

materna, como desenho e pintura.  

Em 2015 eu estudei, dancei, redescobri as potencialidades do meu corpo, entrei em             

contato com novos gêneros musicais e conheci muitas pessoas novas. Uma dessas pessoas, um              

amigo que conheci já na primeira semana da graduação e que, felizmente, permanece comigo até               

hoje, foi o responsável por me apoiar quando, ainda em 2015, percebi que, apesar de gostar                

muito do curso de Serviço Social, eu gostaria de me tornar psicóloga, e decidi, então, tentar uma                 

transferência interna de curso. Esse amigo (que hoje é um excelente psicólogo) me incentivou,              

me ajudou a estudar e ficou ao meu lado o tempo todo, e eu coloco aqui a minha imensa gratidão                    

a ele.  

Em 2016 eu me mudei para Santos e, pela primeira vez, fui morar longe dos meus pais.                 

Em Santos, continuei praticando as atividades circenses e dançando. Com a vinda do 4º Termo               

da graduação (no segundo semestre de 2016), mais uma mudança: fiz a prova de transferência               

interna e passei, ingressando no curso de psicologia. Apesar de ter mudado de curso, reconheço a                

importância do Serviço Social na minha formação como profissional e também como pessoa. Os              

semestres que cursei em Serviço Social transformaram a minha visão de mundo e me ensinaram               

a reconhecer meus privilégios, enxergar as opressões sociais e me posicionar contra elas, me              

levantando pra luta. 

Ainda em 2016, por conta de uma situação de desemprego na minha família, eu comecei               

a trabalhar de maneira informal para me manter em Santos. Exerci algumas atividades informais:              

fui secretária na academia de dança, na qual, em outro horário, eu também dançava; dei aulas                

particulares de inglês e trabalhei num bar em São Paulo aos finais de semana, quando ia também                 
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visitar meus pais. Esse bar fica localizado na Praça Roosevelt, no centro de São Paulo, próximo a                 

vários teatros. Por vezes, atores das companhias de teatro iam ao bar e, de vez em quando,                 

davam aos funcionários ingressos gratuitos para assistir às peças.  

Durante o período em que trabalhei nesse bar, tive a oportunidade de assistir muitas peças               

da companhia de teatro Os Satyros e me encantei profundamente com as apresentações que              

assisti. Eu comparecia a todas as peças possíveis e assistia com atenção, identificando as críticas               

sociais e as histórias que o enredo trazia. Eu, que já tinha contato com o teatro desde a                  

adolescência (na posição de espectadora) , agora estava perdidamente apaixonada por essa arte. 

Continuei praticando as artes ao longo da graduação em Psicologia, estudando e me             

interessando por diversos temas. E, no ano de 2017, quando cursei o módulo de “Psicologia e                

Política”, tive a oportunidade de montar e apresentar, junto de colegas muito queridos, uma peça               

de teatro, que serviu como trabalho final.  

Nessa peça, falamos das nossas questões, das opressões que identificamos dentro e fora             

da universidade e de como nos sentíamos frente a elas. Montamos cenas fortes, criamos falas,               

figurinos, cenário, trilha sonora. A experiência foi muito rica e intensa e nós saímos dela               

satisfeitos, apesar de exaustos. Lembro que, na época, chegamos a considerar apresentar essa             

peça de novo em outras matérias, para outros colegas que não tiveram a oportunidade de assistir                

na primeira vez, mas acabamos decidindo por não fazê-lo. 

Fiquei com os resultados dessa apresentação guardados no peito e decidi que não queria              

parar o contato entre psicologia e teatro por ali. Assim, no momento de escolher um tema de                 

pesquisa (antes ainda do TCC, quando resolvi fazer Iniciação Científica), decidi que precisava             

pesquisar sobre teatro e psicologia. Passei a buscar gêneros teatrais que conversassem, de alguma              

forma, com a psicologia e a área de atuação que mais me atraía naquele momento (a saúde                 

mental). 

Foi nesse momento da minha caminhada que tive a sorte de encontrar minha orientadora,              

Maria Inês, que me acolheu em seu laboratório de pesquisa (onde encontrei também muitos              

colegas que me auxiliaram no percurso) e me possibilitou chegar até aqui. Junto dela eu construí                

um projeto de iniciação científica, uma pesquisa e cheguei a apresentar meu trabalho num              

congresso (coisa que eu, confesso, nunca pensei que faria).  

Esse projeto de Iniciação Científica abriu caminho para o presente Trabalho de            

Conclusão de Curso, por meio do qual eu finalizo minha caminhada da graduação, levando              
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comigo muitos amigos, muito aprendizado, lindíssimas memórias e um sentimento enorme de            

gratidão e alegria.  

Com tudo isso, o tema deste trabalho não poderia ser outro além do Teatro do Oprimido,                

que passei a conhecer e admirar, com o qual aprendi e cresci mais uma vez como pessoa, com o                   

qual me identifico e identifico minha prática e minha trajetória e que pretendo ter como               

ferramenta de trabalho futuramente. 

As perguntas que nortearam esse trabalho foram: poderia a arte contribuir ativamente            

para a saúde daqueles indivíduos que vivenciam o sofrimento psíquico? É possível, por meio do               

Teatro do Oprimido, promover aos sujeitos que sofrem com as opressões sociais um lugar de               

empoderamento? A prática desse tipo de teatro pode garantir aos sujeitos melhores condições de              

saúde e bem-estar? 

Para responder a essas perguntas, tive a felicidade de encontrar participantes que, não só              

têm histórias pessoais muito bonitas junto ao Teatro do Oprimido e um valioso conhecimento a               

respeito dessa prática, como vivenciam as práticas em saúde voltadas para o sofrimento psíquico              

em suas vidas profissionais, e realizar com eles entrevistas, que resultaram numa pesquisa             

qualitativa, cujos resultados apresento neste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 



 

1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. O Teatro do Oprimido e suas intervenções 

O teatro do Oprimido é um método desenvolvido pelo teatrólogo brasileiro Augusto            

Boal, que vem com a proposta de se reapropriar dos meios de produção teatral, usando o teatro                 

como ferramenta de trabalho político, social, ético e estético, reunindo técnicas teatrais,            

exercícios e jogos, com o objetivo de quebrar a parede que separa o público dos atores e                 

democratizar os meios de produção teatral, tornando-os acessíveis à população socialmente           

desfavorecida e gerando transformação social. Ele vem da necessidade de integrar o teatro num              

trabalho político e social mais amplo. 

No Encontro Anual de Teatro do Oprimido e Ativismo do ano de 2012, Joana Cruz, uma                

profissional que se utiliza deste recurso em sua prática, escreveu:  
Para Augusto Boal, o Teatro do Oprimido é o ensaio geral da Revolução,             

devendo terminar sempre na construção de um modelo de ação futura. Tudo o             

que fazemos com o Teatro do Oprimido é para clarificar o mundo, as suas              

relações de poder e dar às pessoas a possibilidade de ensaiar transformações na             

sua vida real. Assim, a produção de uma peça de teatro a partir das estórias e                

experiências das pessoas e a quebra da quarta parede, no sentido da invasão da              

cena e da ativação dos espect-atores, não chegam. A ativação das pessoas            

pretende-se para além do palco e é isso que faz com que o TO seja um método                 

para a emancipação. Ir para além da cena, transformar as intervenções em            

mudanças efetivas, criar formas de ação coletiva dos oprimidos, concretizar          

modalidades através das quais os oprimidos lutam por alterar a sua vida, esse é,              

provavelmente, o principal objetivo do TO. (CRUZ, Joana, 2012) 
Esse tipo de teatro surgiu num contexto de Ditadura Militar, por volta dos anos 1970,               

quando havia no Brasil uma forte repressão política e se desenvolveu ao longo do período em                

que Boal esteve exilado. É uma metodologia que se utiliza de jogos e outras ferramentas para                

possibilitar a percepção da opressão e, frente à ela, a construção de diálogos horizontais e               

estratégias emancipatórias; possibilitando que o sujeito se insira criticamente na sociedade e a             

transforme. Dessa forma, o Teatro do Oprimido vem com o compromisso histórico e político de               

libertação social, podendo ser a cena um ensaio para a vida social.  

Os princípios que traz o teatrólogo brasileiro e os ideais de libertação existentes em sua               

obra estão em consonância com os princípios da obra do educador Paulo Freire, um              
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contemporâneo de Boal que, tendo vivido o mesmo contexto político, se opõe à uma educação               

bancária (na qual o professor transmite um conhecimento específico e delimitado, depositando-o            

no aluno e cabendo a este receber tal conhecimento e memorizá-lo de forma mecânica),              

propondo, em troca, um modelo de educação pautado na conscientização, reflexão e na             

participação em lutas e movimentos sociais, trazendo a proposta prática de uma Educação             

Libertadora. Por esse motivo, os dois autores se baseiam na formação política do participante, na               

necessidade de uma razão dialógica comunicativa como formas de compreensão e transformação            

da sociedade, sendo possível um diálogo entre as áreas na construção de diferentes estratégias de               

enfrentamento. 

A partir disso, José Soeiro coloca o Teatro do Oprimido como  

[...]ensaio da revolução [...], é apenas mais um pequeno momento no longo            

caminho de libertação dos oprimidos. E isso implica ter a persistência, a            

urgência, mas a paciência de ter esse trabalho de transformação, mas implica            

também a humildade de sabermos que o teatro é uma entre outras formas de              

libertação tão válida como a petição, como a ação sindical, como a reunião,             

como a assembleia geral, apenas mais uma ferramenta”. (Soeiro, 2013). 
 

1.2. O contexto da saúde mental e o modelo assistencial 

 

Também advindos de um contexto de ditadura militar, encontramos no Brasil da década             

de 1970 o surgimento do movimento de Reforma Sanitária, que trouxe mudanças e             

transformações para a área da saúde e viabilizou discussões acerca da saúde pública na 8a               

Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1986, resultando na universalidade do direito à             

saúde, oficializado na Constituição Federal de 1988, e na criação do Sistema Único de Saúde               

(SUS), regulamentado pela lei n° 8080, de 19 de setembro de 1990, que ficou conhecida como                

Lei Orgânica da Saúde .  (CRUZ, 2012) 

O SUS apoia seu funcionamento em Redes de Assistência à Saúde, que contam com              

diferentes equipamentos de complexidades variadas, oferecendo assistência desde a Atenção          

Básica até a Atenção Especializada, passando por pontos que envolvem serviços de média e alta               

complexidade.  
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Está previsto ainda, na política do SUS, a existência de Redes de Atenção Psicossocial,              

nas quais encontramos como ponto, entre outros serviços, os Centros de Atenção Psicossocial,             

atuando de acordo com uma política de saúde mental. 

Atualmente, a política brasileira de saúde mental é pautada na lógica do cuidado em              

liberdade e funciona por meio de serviços de atenção psicossocial que atendem o usuário, não               

mais de forma institucionalizada, mas mantendo-o inserido em seu território. 

Esse tipo de atenção tem objetivos para além da sintomatologia, incentivando que os             

indivíduos atendidos exerçam sua cidadania por meio da participação ativa não só nesse serviço,              

mas numa rede que abrange, além da saúde mental, políticas públicas relacionadas à aspectos              

como cultura, educação, moradia e trabalho. 

Esse modelo de cuidado é fruto de um movimento iniciado na década de 80, envolvendo               

trabalhadores da saúde, usuários e seus familiares, que tinha como objetivo mudar a realidade              

opressiva dos manicômios, antigos responsáveis pelo tratamento da loucura, que operavam,           

sobretudo, no enclausuramento.  

O movimento brasileiro de luta antimanicomial se alimentou de práticas europeias,           

promovidas pelo psiquiatra italiano Franco Basaglia, de substituição de um modelo de saúde             

baseado no hospital psiquiátrico, fechado e geograficamente afastado do convívio da sociedade,            

por um que envolvesse serviços comunitários de inserção territorial; ao mesmo tempo que foi              

impulsionado pelo tema dos direitos humanos, que ganhou força em contextos de Pós Segunda              

Guerra e, mais tarde no Brasil, no contexto de combate à ditadura militar. (AMARANTE, 2007) 

Alinhadas a estes princípios, surgiram no país leis e normativas que afirmam os direitos              

de pessoas portadoras de transtornos mentais e traçam as diretrizes de cuidado no modelo              

assistencial em saúde mental. A partir disso, a política de saúde mental não se restringe à cura de                  

doenças, olhando para o sujeito e para o sofrimento também nas dimensões sociais e nas de                

subjetividade que envolvem desejos, anseios, crenças e valores.  

O Caderno de Atenção Básica de número 34, disponibilizado pelo Ministério da Saúde,             

entende o sofrimento como uma “vivência da ameaça de ruptura da unidade/identidade da             

pessoa” (2013, p. 32), uma vivência que atravessa diversas dimensões do sujeito, possibilitando             

diferentes práticas e perspectivas de cuidado. Assim sendo, é válida a proposta da integração da               

arte ao cuidado, tornando-a instrumento de atuação frente ao sofrimento mental. 
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Respaldado nesses preceitos e na importância deles para a garantia de saúde e saúde              

mental como um direito universal, este Trabalho de Conclusão de Curso foi elaborado a partir de                

projeto de pesquisa mais amplo desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa cujo tema central é o               

estudo da Saúde Mental & Arte: análise sobre o uso de múltiplas linguagens e expressões               

artísticas e seu potencial terapêutico como ferramenta de atuação em Saúde.  

Este estudo amplo buscou analisar a saúde mental e as diversas formas de expressões              

artísticas e múltiplas linguagens artísticas e seus efeitos no campo da saúde mental. Além disso,               

analisa a utilização destas expressões no repertório de ferramentas utilizadas por estagiários e             

residentes e qual o impacto observado na relação terapêutica.  

A proposta de formação para uma atuação interdisciplinar em Saúde por parte da             

Universidade Federal de São Paulo - Campus Baixada Santista possibilita troca de            

conhecimentos entre os estudantes dos cursos da área da saúde, o que reflete na atuação nesse                

campo, produzindo uma ciência mais ampla, complexa e enriquecedora não somente do saber,             

mas da existência de todos os envolvidos.  

Com a importância da arte em suas diversas formas na constituição humana percebemos             

a necessidade de analisar como essa articulação tem se dado no que concerne às ferramentas de                

futuros profissionais e como as expressões artísticas surgem nos diversos contextos de promoção             

de saúde. Para isso, será realizada entrevista semi-estruturada com posterior análise temática a             

partir do referencial da desinstitucionalização.   

Neste contexto de pesquisa, o tema do Teatro do Oprimido (TO) pode ser considerado              

com um espaço de criação artística passível de produção de significado, tanto no fazê-lo quanto               

na mera observação catártica de uma obra.  

É também no fazer teatro que são encontradas possibilidades que transpassam a            

reprodução alegórica de vivências humanas: Um espaço de expressão, de fala e escuta, a              

emergência de propostas de reflexão e de ação, com potencial transformador, que, acredito,             

precisam se tornar mais acessíveis e democráticos. Por esse motivo, há identificação com as              

ideias de popularização e democratização do teatro trazidas por Augusto Boal. E, mais             

especificamente, com o teatro do oprimido. 

O Teatro do Oprimido (TO) tem como proposta o questionamento da separação entre             

palco e plateia, atores e espectadores, espetáculo teatral e vida real, além de outras organizações               

previamente estabelecidas, que distanciariam o “fazer arte” do convívio popular, colocando de            
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um lado os artistas, capazes de produzir cultura, e de outro os “não-artistas” a quem resta                

consumir a cultura produzida.  

Desde o Teatro de Arena, no qual o teatrólogo foi diretor entre os anos 1956 e 1971, até o                   

Teatro do Oprimido, o trabalho de Boal demonstra um aspecto de resistência e luta por libertação                

de papéis socialmente atribuídos e transformação social. No TO cria-se, por meio de jogos, um               

espaço de conscientização, desmecanização e desconstrução, construção de diálogos horizontais          

e testes de ações sociais transformadoras.  

Neste espaço são identificadas, discutidas e posteriormente encenadas situações de          

opressão comuns à maioria dos indivíduos presentes no grupo com o qual se está trabalhando.               

Para que haja a encenação, ocorre a montagem de um espetáculo e são convidadas pessoas que                

exercerão não o papel de espectadores, mas de “espect.-atores”. Esses espect.-atores encontrarão            

a possibilidade de entrar em cena, trazendo propostas de resolução de conflitos que cessarão a               

opressão representada.  

Assim, o TO aparece como linguagem capaz de transpassar todos os temas da vida              

humana. Para isso ele se utiliza, além dos jogos já descritos, de ferramentas como o               

Teatro-fórum e o Teatro Legislativo e a atividade delas é mediada por um “curinga”, especialista               

em Teatro do Oprimido.  

É por meio do Teatro-fórum e do Teatro-legislativo que surgem possíveis soluções para             

as situações de opressão apresentadas e até mesmo se escrevem propostas legislativas que             

garantam direitos àquele grupo representado. 

Foi na década de 1990 que o TO começou a ser incorporado à saúde mental. Em 1994, o                  

Centro de Teatro do Oprimido (CTO) passou a atuar em hospitais psiquiátricos no Rio de               

Janeiro, sendo importante na criação de estratégias de enfrentamento ao modelo manicomial,            

estimulando o desenvolvimento de autonomia em pacientes e a reinserção no convívio            

comunitário.  

Por esse motivo, e devido a uma proximidade e afinidade prévia com as artes, dentre elas                

com o teatro, escolheu-se pesquisar o Teatro do Oprimido e sua relação com a emancipação de                

indivíduos na saúde mental nos dias de hoje. Sua utilidade e seus possíveis resultados              

terapêuticos. 

Nesse sentido, o objetivo deste Trabalho de conclusão de Curso em Psicologia foi             

compreender de que maneira o Teatro do Oprimido auxilia no cuidado em saúde mental aos               
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indivíduos que vivenciam sofrimento psíquico. E de modo específico, conhecer a fundo o             

contexto histórico-social em que surge o teatro do oprimido e de que maneira ele se aproxima da                 

saúde mental no Brasil e na cidade de Santos; e confirmar, por meio de entrevistas e bibliografia,                 

a relevância dessa prática como ferramenta terapêutica no atendimento aos indivíduos que            

vivenciam sofrimento mental. 
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2. METODOLOGIA 

 

Para estudo do tema proposto, foi utilizada a Pesquisa Exploratória, composta por            

levantamento bibliográfico e revisão do material e também por entrevistas com estudiosos e             

conhecedores do tema. De acordo com Gil (2002), “embora o planejamento da pesquisa             

exploratória seja bastante flexível, na maioria dos casos assume a forma de pesquisa             

bibliográfica ou de estudo de caso.” (Gil, 2002, p. 4) 

 Por esse motivo, foi usado, para a obtenção de informação, principalmente a Pesquisa             

Bibliográfica, baseada em fontes bibliográficas: livros, artigos e outros materiais já elaborados a             

respeito do tema. Esse tipo de pesquisa tem grande importância nos estudos históricos,             

possibilitando a reunião de informações mais antigas e a identificação de uma evolução do              

conhecimento a respeito do tema estudado; visto que, em muitas situações, os dados             

bibliográficos são a melhor forma de se conhecer os fatos passados.  

A Pesquisa Bibliográfica geralmente envolve a escolha de um tema, o levantamento            

bibliográfico preliminar, a formulação do problema, e elaboração de um cronograma, a busca de              

fontes, leitura do material, fichamento, organização lógica do assunto e, por fim, a redação do               

texto. 

 Nesta pesquisa também foram utilizadas entrevistas, que têm por fundamento o encontro             

de pessoas, a fim de que uma delas (o entrevistador) obtenha informações acerca de um assunto                

específico. Por isso, é um instrumento que possibilita a coleta de dados e mostra sua importância                

em diversos campos das ciências sociais. A entrevista semiestruturada permite ao entrevistador            

um ponto de partida e uma diretriz inicial sem restringir a conversa numa única direção.  

Dessa maneira, o entrevistador pode ter consigo um roteiro previamente elaborado, se            

possível com questões abertas e, durante a evolução da entrevista, modificar a ordem ou o               

conteúdo das perguntas; ampliando os questionamentos à medida que as informações vão sendo             

fornecidas pelo entrevistado. Por esse motivo, foi escolhido esse tipo de entrevista na             

composição da pesquisa.  

Para encontrar participantes, pessoas dispostas a participar das entrevistas         

semiestruturadas, foi utilizada a técnica conhecida como Amostragem em Bola de Neve, uma             

forma de Amostragem Não Probalística onde se inicia a pesquisa pela entrevista de uma pessoa               

com perfil necessário para aquele estudo, denominada “semente”, e pede-se à ela a indicação de               
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uma outra pessoa de sua própria rede social, também com este perfil, que poderia estar               

interessada em ser participante. A partir da semente são pedidas indicações e, às pessoas              

indicadas que aceitarem participar da pesquisa, são pedidas mais indicações, crescendo o número             

de indivíduos a serem entrevistados. Dessa forma o pesquisador inicia seus contatos e constrói              

um grupo a ser pesquisado. 

Os participantes deste estudo são pessoas que realizam atividades de teatro do oprimido,             

coordenando o grupo, na posição de Coringa. O roteiro da entrevista abrange as questões              

pertinentes à pesquisa (ANEXO A) e todos os participantes assinaram o termo de livre              

esclarecimento - TCLE (ANEXO B). 

Foram seguidas todas as orientações éticas para pesquisa não experimental com seres            

humanos, de maneira que foram integralmente respeitados os hábitos e valores culturais,            

religiosos, sociais, morais e éticos de todos os participantes. Todos os riscos, tal como os               

benefícios relacionados a esta pesquisa, sejam de forma direta ou indireta, foram considerados e              

as informações colhidas durante os processos de entrevista estão devidamente protegidas.  

Todo o conteúdo das entrevistas realizadas foi gravado, transcrito na íntegra e utilizado             

somente para este estudo e suas publicações, após a publicação desta pesquisa, os áudios e               

transcrições serão protegidos, não havendo, em momento algum, a utilização destes materiais            

para quaisquer outros fins. Nenhum nome ou dado pessoal foi citado ao longo da pesquisa, a fim                 

de preservar todos os envolvidos. 

Após a finalização do estudo, os resultados serão divulgados aos participantes, seguindo            

os procedimentos éticos descritos acima. 
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3. RESULTADOS E ANÁLISE 

As entrevistas semi-estruturadas foram feitas de maneira que o entrevistado/participante se           

manteve livre para discorrer sobre os assuntos abordados da forma que preferiu, sendo apenas              

necessário que tal discurso estivesse dentro do tema proposto. Todas as entrevistas foram             

registradas em gravador de áudio digital, transcritas e submetidas ao método de análise categorial              

de conteúdo, investigação sociológica estruturada em três fases: pré-análise, exploração do           

material e tratamento dos resultados (BARDIN, 2009). 

Foram realizadas cinco entrevistas no total, todas com pessoas que têm ou tiveram             

aproximação com a Rede de Atenção Psicossocial de Santos, unindo de alguma forma essa              

experiência à prática das artes, e que fizeram pelo menos uma formação em Teatro do Oprimido                

(TO), tendo atuado em algum momento na posição de Coringa em grupo de Teatro do Oprimido                

na Baixada Santista; sendo que as três primeiras entrevistas aconteceram presencialmente e as             

duas últimas via telefone e videoconferência, devido à necessidade de isolamento social            

seguindo as recomendações sanitárias dadas pela Organização Mundial da Saúde para o combate             

a propagação do novo Coronavírus. 

Ao analisar as entrevistas, nota-se a congruência de temas centrais relacionados ao Teatro do              

Oprimido, às artes e à importância terapêutica destas práticas. Uma vez que esta pesquisa advém               

de um projeto maior, cujo foco é discutir a contribuição das artes, em suas diversas               

manifestações, para o cuidado em saúde mental, foi a relação arte-saúde mental a primeira a ser                

explorada.  

Historicamente, encontramos padrões na definição do que é ou não considerado arte,            

havendo a necessidade de cumprimento de rigores técnicos, que categorizam obras por épocas,             

técnicas e finalidades, se apoiando em concepções de diferentes escolas artísticas para a             

realização de críticas a respeito da qualidade e reconhecimento daquilo que foi produzido.  

Por muitos anos, uma obra foi validada como arte partindo somente do julgamento das              

metodologias empregadas em sua construção, a qualidade de sua finalização e a intenção de              

produzir no espectador um determinado efeito, a partir de algo que está sendo simbolizado e               

apresentado. Ainda hoje se discute a classificação do que é ou não é arte, levando em conta o                  

surgimento de movimentos como o da arte moderna, que teve seu ápice em meados do século                

XX, e que trazia nas obras construções distorcidas, fragmentadas e formalmente desestruturadas.  
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Na saúde mental, atividades de arte e artesanato foram introduzidas ainda no século XIX, em               

hospitais psiquiátricos, e tinham como um objetivo importante viabilizar a avaliação           

psicopatológica, por meio de investigações de desenhos e esculturas produzidos pelos internos,            

onde se identificava a existência da doença mental e da desorganização psíquica. Dessa forma, a               

produção artística do louco poderia somente auxiliar na construção de um diagnóstico, não tendo              

para a pessoas outro lugar senão o de enfermidade. 

Com o crescimento do movimento de arte moderna, os trabalhos produzidos por doentes             

mentais passaram a ser vistos de uma outra maneira, não mais como simples instrumento auxiliar               

da categorização da doença, mas como arte em primeiro lugar.  

Cresceu, então, a discussão do que seria considerado de fato arte e validado como tal, pois                

essas produções ainda eram vistas como formas artísticas primitivas, pouco elaboradas e            

empobrecidas em técnica e complexidade simbólica. 

Nesse período, surgiram em países da Europa e também no Brasil exposições de obras de arte                

feitas por pacientes psiquiátricos, mas, de acordo com Elizabeth Maria Freire de Araújo Lima, no               

artigo “Por uma arte menor: ressonâncias entre arte, clínica e loucura na contemporaneidade”,             

nessas exposições ainda havia um olhar estigmatizador pois ao lado dos quadros expostos eram              

colocados os nomes dos autores e parte de sua história com a doença, contendo na descrição o                 

diagnóstico que lhes foi dado, o que conferia destaque ao sintoma antes da obra. (LIMA, 2006). 

No contexto Brasileiro de arte e saúde mental, uma das figuras mais importantes foi a               

psiquiatra Nise da Silveira, que implantou, em 1946, no Hospital Psiquiátrico Pedro II, no Rio de                

Janeiro, a Seção de Terapêutica Ocupacional e inaugurou, em 1952, o Museu de Imagens do               

Inconsciente, onde apresentou composições artísticas produzidas pelos internos. 

Exposições como as promovidas pelo Museu de Imagens do Inconsciente viabilizaram,           

gradualmente, a mudança do foco da doença mental para o conteúdo artístico, a expressividade e               

o caráter estético apresentados nas obras. 

Nise acreditava na possibilidade de alcançar leituras do inconsciente a partir da            

implementação de outras linguagens além da verbal, priorizada pela psicanálise, e implementou            

em sua terapêutica o uso de materiais das artes plásticas que viabilizassem a comunicação a               

partir da criação de imagens, de forma que fosse possível construir um caminho do delírio rumo                

a realidade e a consciência. (FONSECA e THOMAZONI, 2011) 
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A respeito da importância da arte como linguagem nas práticas em saúde, uma entrevistada              

traz a questão do uso da arte com suas múltiplas formas de representação, mencionando o               

desenho, a pintura, o mosaico e a construção de mandalas, além da música e do teatro, e enfatiza                  

a possibilidade de trabalhar a expressividade corporal no teatro como uma das diversas opções              

num leque de ideias. Para isso, ela nos conta parte de sua trajetória:  
A questão da arte... aí assim! Sempre tinha essa coisa da linguagem, de ter              

um desenho como alguma forma de expressão. Mas onde entra mais forte a             

minha história em relação à isso: uns anos depois, logo a partir da             

intervenção do Anchieta, um psiquiatra que inclusive é coordenador do          

Quixote de São Paulo, né, e ele vem pra fazer... enfim, naquela leva dos              

psiquiatras que vieram pra fazer a intervenção do Anchieta, ele vem com            

uma proposta, né, uma proposta do teatro. Ele tinha uma formação que            

falava do teatro como uma forma de expressão terapêutica. E eu tive de             

formação, sempre, o trabalho corporal. Então, eu fiz formação no trabalho           

corporal, eu fiz formação em expressão corporal, enfim, a tudo isso que era             

ligado à expressão do corpo e às técnicas de toque. Então assim, eu entrei              

nessa história do teatro e a gente criou um grupo. Ele foi chamado Grupo              

Biruta de Artes Cênicas e ele tem uma história linda, assim, na saúde             

mental. (Entrevista 2) 

E continua, entrando mais no assunto do teatro e incluindo um relato relacionado ao Teatro do                 

Oprimido:  
[...] há 13 anos atrás, o governo investiu no Teatro do Oprimido. Na época              

que eu fui convidada a participar, o Teatro do Oprimido na Saúde Mental             

era um projeto nacional, era ligado ao Centro de Teatro do Oprimido do             

Rio, o Augusto Boal era vivo, morava no Rio e eles criaram esse projeto pra               

trabalhar em alguns locais. Por exemplo, acho que no Guarujá, Santos, São            

Vicente, Praia Grande, depois alguns foram saindo... isso aqui na Baixada           

Santista, mas também teve em São Paulo, acho que em Osasco também, e             

algumas regiões... no Rio também... a proposta da saúde mental, do Teatro            

do Oprimido na Saúde Mental. (Entrevista 2) 

A partir desse e de outros relatos providos por outros participantes da pesquisa, foi possível               

notar que dentre as possibilidades de arte como ferramenta terapêutica, todos os entrevistados             

mencionaram o Teatro do Oprimido; sendo que quatro de cinco entrevistados comentaram a             

vinda do Teatro do Oprimido para Santos, contando que essa aproximação era parte de um               

projeto envolvendo parcerias com prefeituras de diversos municípios e ligado ao Centro de             
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Teatro do Oprimido (CTO) do Rio de Janeiro, com a proposta de ensinar técnicas de Teatro do                 

Oprimido para trabalhadores dos serviços da Rede de Atenção à Saúde e capacitá-los para usar               

essas técnicas de maneira terapêutica na reabilitação de pessoas vivenciando as mais variadas             

condições de saúde e, em especial, aquelas que convivem com o sofrimento psíquico. Além da               

saúde, o Teatro do Oprimido foi mencionado também como ferramenta potente em outras áreas.  

Dentre as instituições e serviços em que se pode trabalhar o Teatro do Oprimido, o serviço                

mais citado foi o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), dispositivo de atenção à saúde mental               

a nível secundário de complexidade, inserido em Rede de Atenção Psicossocial, representando            

grande valor para a Reforma Psiquiátrica Brasileira.  

Seguindo a lógica da Reforma, entende-se que os CAPS viabilizam a existência e             

organização de redes substitutivas ao Hospital Psiquiátrico, prezando o cuidado em liberdade, a             

inserção ou reinserção de indivíduos na comunidade e no território, valorizando os recursos             

destes, e o exercício da autonomia desses indivíduos. 

Além do CAPS, foram citados também equipamentos como escolas, hospitais, residências           

terapêuticas e até mesmo aqueles do sistema prisional como lugares passíveis de se fazer o               

Teatro do Oprimido, sendo necessários, de acordo com um dos entrevistados, poucos recursos             

além de um grupo de pessoas, um espaço livre (podendo ser este representado por praças, ruas e                 

calçadas) e a coordenação de um Coringa. 

A respeito do uso do TO em outras instituições e do trabalho como Coringa em uma escola,                 

um entrevistado relata:  
Na escola os desafios foram outros, assim. Acho que o desafio foi muito             

mais em fazer um contrato com a escola, né, na aceitação dessa proposta.             

Porque é algo que ia discutir justamente o que o grupo trouxesse naquele             

momento. Porque, quando a gente vai pra escola, as escolas vão pedindo            

literalmente algo já pautado: “quero que você trabalhe tal coisa. Quero que            

você faça tal coisa”, sem deixar o espaço aberto pros alunos e fazendo com              

que eles possam trazer as vivências deles. Então acho que o desafio era             

primeiro o convencimento da diretoria, tal. E quando eu estive com os            

alunos, assim, foi bem interessante, porque, eles toparam de primeira mão,           

foi bem legal assim, acho que a gente conseguiu discutir questões bastante            

importantes. (Entrevista 5) 

A prática do Teatro do Oprimido em escolas é, apesar de potente quando se pode oferecer                

ao estudante um espaço de expressão e reflexão, uma prática menos difundida, menos utilizada;              
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de acordo com o entrevistado, justamente pelas dificuldades de diálogo e manejo com a              

instituição de ensino, que nem sempre está aberta a entrada de atividades novas, que incentivem               

a crítica, se atendo à demandas relacionadas às próprias necessidades organizacionais e de             

funcionamento, além do foco na apreensão do conteúdo escolar e da ideia de normatização do               

comportamento de alunos ao ambiente institucional. 

A respeito das relações de opressão e do ensino, é válido ressaltar que o autor Paulo                

Freire (1987) nos traz a ideia de educação como uma prática de liberdade, podendo proporcionar               

mudanças sociais e permitindo que os indivíduos reinventem o mundo ao lutar coletivamente             

pela autonomia, pela liberdade, pela independência, pela justiça e contra a opressão; e que, para               

isso, o oprimido deve tomar a opressão e suas causas como objeto de reflexão a partir de um                  

processo de conscientização que possibilita a indignação contra a injustiça (FREIRE, 1987). Essa             

construção deve ser coletiva, pautada no diálogo e na troca e, sem ela, o processo educacional                

deixa de viabilizar a reflexão e a crítica, não sendo mais libertador. 

Apesar dessa relevante experiência na escola, quando observando as entrevistas desta           

pesquisa de perto, é visto que mesmo com as diversas aplicabilidades dessa metodologia do              

teatro, o campo de atuação mais comentado e aprofundado pelos participantes foi mesmo o da               

saúde mental, representado aqui pelo trabalho no serviço de atenção psicossocial.  

É interessante pensar a aproximação significativa entre a prática e essa área em específico              

da saúde, aproximação que se iniciou já com o próprio Boal, que em seu livro “A Estética do                  

Oprimido” (BOAL, 2009), no capítulo intitulado “O Projeto Prometeu”, fez considerações           

relevantes acerca de experiências de atuação na área da saúde mental, tendo ele mesmo afirmado               

avanços na prática terapêutica a partir de jogos cênicos em grupos de Teatro do Oprimido nas                

instituições, como uma metodologia auxiliar. Nesse livro, Boal faz ainda recomendações aos            

Coringas acerca do trabalho com pessoas que vivem com transtornos mentais. 
Se o artista pode ficar doente, o doente pode tornar-se artista! É uma hipótese!              

Estamos entrando em terreno delicado, campo minado. Quando trabalhamos         

com grupos de pessoas ditas normais – operários ou camponeses, estudantes ou            

professores, empregadas domésticas ou classe média... –, sabemos que nesses          

grupos existem graus de normalidade, personalidade e caráter. Nenhum         

participante é igual a outro. Ninguém é igual a ninguém, cada qual tem suas              

expectativas e necessidades. Pacientes dos CAPS não são apenas usuários: são           

gente. Cuidado e delicadeza são necessários. Nosso Método Teatral, por mais           

estimulante e benfazejo que seja, não é panaceia universal. Podemos trabalhar           
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com usuários em certas faixas de disfunções, mas não em todas. Não            

substituímos terapeutas, apenas trazemos uma metodologia auxiliar que tem se          

mostrado útil. Jamais tomaremos o lugar dos médicos: não temos o seu saber,             

nem a sua experiência. Não trabalhamos com a doença, mas com o que ainda              

exista de saúde em cada indivíduo, por mais afetado que tenha sido, e             

procuramos fortalecer essa parte saudável, por menor que seja, para que ocupe            

um espaço maior na vida desse cidadão ou cidadã. Dentro destes limites, as             

possibilidades do TO são ótimas. A Obra de arte é uma forma coerente de              

organização do nosso mundo incoerente. (BOAL, 2009) 

A respeito dos jogos cênicos, em todas as entrevistas foi citada a oportunidade de se               

trabalhar a relação com o corpo e exercitar a imaginação através desses tipos de jogos,               

especialmente quando eles são usados no momento de aquecimento, que ocorre no início dos              

encontros em grupo.  

Cada jogo é proposto com um objetivo distinto, abrindo caminho para diversas            

possibilidades de experimentação, o livro “Jogos Para Atores e Não Atores” de Augusto Boal              

contém um leque de opções e foi muito citado ao longo das entrevistas realizadas na presente                

pesquisa. Ainda a respeito dos jogos, uma entrevistada, ilustrando o que foi dito até aqui, conta:  
E a gente trabalha com visão, com tato, né, com audição, né, então você vai               

trabalhando com jogos nesse sentido. E todos dentro de um trabalho que visa o              

comum, um comum onde as diferenças são fundamentais pra se promover um...            

pra ir atrás de um objetivo comum. Né? Então eu acho isso extremamente             

terapêutico, né. Assim, nas pessoas, potências, então…!”, e mais adiante          

complementa: “Os jogos são uma metáfora pra vida também. A gente           

experimenta jogos pra ampliar a nossa maneira de sentir e compreender a nós             

mesmos e ao mundo. (Entrevista 4) 

Foi muito citada também, ainda no assunto dos jogos e do aquecimento, a importância de               

se exercitar a movimentação do corpo, de maneira livre e criativa, a imaginação, a              

senso-percepção, e a espontaneidade dentro do campo da saúde mental, com o objetivo de              

desmecanizar o funcionamento de um corpo que, no contexto do sofrimento psíquico, é             

historicamente oprimido por uma lógica manicomial enraizada que vai desde a violência física e              

o enclausuramento (muito presente nos períodos pré-reforma psiquiátrica) até a relação           

corpo-medicação e a relação loucura-sociedade (AMARANTE, 2007), em que se busca a            

normatização da compreensão e da visão de mundo, além da expressividade corporal e da fala,               
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partindo de um ideal “são” de corporeidade e linguagem, dando aos usuários de serviços a               

chance de experimentar ideias de uma maneira mais aberta e descontraída.  

Além disso, todos os entrevistados abordaram a importância da grupalidade no           

atendimento à usuários da saúde mental, fortalecendo o vínculo e a capacidade de troca com o                

outro, e a relevância do Teatro do Oprimido no proporcionamento de um espaço onde há o                

compartilhamento de experiências e a multiplicidade de olhares e opiniões acerca do            

entendimento de opressão e das situações apresentadas pelos participantes. O Teatro do            

Oprimido viabiliza a existência de um grupo onde se abordam questões sociais e se coloca em                

prática o pensamento crítico.  

O grupo é um lugar onde se exercita a capacidade de vincular, de se experimentar               

interações afetivas, experimentar a identificação com o outro, a criação de um sentimento de              

identidade do grupo e o desenvolvimento da comunicação (ZIMERMAN, 2007), além da            

reflexão e auto-reflexão, a partir do acolhimento da coletividade das questões trazidas durante os              

encontros. É onde se potencializa a ação por parte dos sujeitos, com a possibilidade de se                

exercitar a escuta, a empatia, o protagonismo, a autonomia e o empoderamento. 

Acerca do exercício do pensamento crítico a partir do trabalho no grupo de Teatro do               

Oprimido, um entrevistado relata que, por vezes, é importante que o Coringa pergunte ao grupo               

“o que é opressão?”, pedindo que eles tragam seu entendimento e façam interpretações a respeito               

do tema. Em seguida, o Coringa pode pedir que os participantes tragam para o grupo situações                

em que se sentiram oprimidos, proporcionando uma conversa a respeito do tema.  

De acordo com ele, o Coringa pode discutir com os participantes de que maneiras a               

opressão se manifesta, de onde ela vem e quais são as relações em que ela está presente, trazendo                  

a tona o fato de que as opressões das quais falamos no Teatro do Oprimido são mais que                  

situações individuais, são opressões sociais, estruturadas e enraizadas, atravessando a vivência           

do coletivo social como um todo. 

Outro entrevistado lembra, ainda em relação a isso, que o Teatro do Oprimido tem um               

compromisso ético-político com as diversas minorias brasileiras:  
[...] o Teatro do Oprimido tem o seu compromisso ético-político, né, que é com              

a classe trabalhadora, com as pessoas em vulnerabilidade, com as diversas           

minorias, né. É uma metodologia que se posiciona contra o racismo, que se             

posiciona contra o patriarcado, que na verdade luta cotidianamente contra esses           

grandes sistemas opressores da realidade brasileira, né. (Entrevista 3) 
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Dada essa discussão e pontuadas quais são as opressões das quais falamos e que vivemos,               

torna-se possível que os participantes elejam, de maneira democrática, uma cena de opressão que              

melhor represente ao grupo, montando com ela uma apresentação, que possibilita a criação de              

um espetáculo de Teatro Fórum.  

Assim, muitas vezes o palco se coloca como espaço de relações horizontais, onde o              

indivíduo tem a oportunidade de estar em cena, se ver atuando em cenas que representam a vida                 

real, de maneira conhecida por ele, e ouvir dos demais participantes novas possibilidades de              

ação. O palco é um lugar de construção de alternativas, exercício de respeito e empatia ao                

próximo, é lugar de improviso, de ensaio pra vida, de protagonismo e de exercício de autonomia. 

No palco, indivíduos que pela opressão têm sua fala diminuída e sua voz cortada              

adquirem destaque, se colocam em ação e são vistos em sua multiplicidade. A evidência não               

está, naquele momento, na condição de doença mental ou sofrimento, mas na história que o               

sujeito traz e no convite ao movimento da cena, onde o público, quando num espetáculo de                

Teatro Fórum, é convidado a compor no combate à opressão, sem reproduzir em cena a violência                

do opressor. 

É interessante pensar o lugar de destaque do palco como espaço terapêutico, palco esse              

que, como comentado anteriormente, pode se dar nas ruas, nas praças, nas calçadas ou em               

espaços públicos, não sendo necessário que o Teatro do Oprimido aconteça em um lugar              

específico e cabendo à prática dele qualquer lugar em que a cena possa ser vista.  

A respeito disso, Paulo Amarante, em seu livro “Saúde Mental e Atenção Psicossocial”             

nos conta sobre potências significativas advindas da inserção da loucura na dimensão            

sócio-cultural, em especial por meio da música e da arte, num contexto da reforma psiquiátrica,               

conferindo visibilidade e direito à expressão a aqueles que antes estavam excluídos da sociedade,              

tanto de maneira física (dentro de hospitais psiquiátricos) quanto de maneira simbólica e             

agregando força ao movimento de luta antimanicomial. 

As Reformas Psiquiátricas na Europa e no Brasil trabalham a conexão, já iniciada em              

períodos anteriores, entre loucura e arte, não somente pela forma de expressão do inconsciente a               

partir de uma potência criadora; nem apenas entrando no debate de se a obra feita por uma                 

pessoa que vivencia o sofrimento psíquico pode ser mais ou menos arte pela existência ou falta                

de rigor técnico, apesar da existência do caráter estético.  
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Para além desses aspectos, as Reformas se viabilizam também a partir das artes,             

conferindo por meio delas visibilidade ao movimento que vinha acontecendo e força e             

empoderamento à loucura, que ganha voz e espaço para além dos muros dos manicômios. 

Em “Saúde Mental e Atenção Psicossocial” são relatadas experiências como a da            

formação, em 1992, de uma ala num bloco de carnaval famoso do Rio de Janeiro, conhecida                

como “Ala do maluco beleza” (em alusão à música de Raul Seixas), que, na época, fez muito                 

sucesso no bloco e também na mídia e a existência de outros blocos que fazem alusão ao tema da                   

loucura, no Rio de Janeiro e também em outras cidades do Brasil; são citados também destaques                

nas televisões comunitárias e programas de rádio.  

Dessa forma, o teatro é não a única, mas mais um meio possível para se dar lugar e vez                   

ao sujeito e permitir que a loucura ocupe as ruas e seja vista; sendo o Teatro do Oprimido uma                   

dentre as várias formas de teatro possíveis e, dentro dele, o Teatro Fórum a ferramenta mais bem                 

disseminada. 

A construção de um espetáculo de Teatro Fórum se dá a partir da eleição, no grupo, de                 

cenas e situações de opressão que melhor representem as vivenciadas pela coletividade, ou com              

as quais a coletividade melhor se identifique. Em seguida, a partir dessas situações e opressões,               

define-se o enredo, criam-se funções sociais, atribuem-se os papéis, definem-se os objetos            

cênicos e é construído o cenário.  

A construção do cenário e dos objetos cênicos tem a proposta de ser acessível, podendo               

ser utilizados materiais reciclados e sendo esse um momento de uso da criatividade por parte dos                

participantes do grupo. Construído o cenário e definidos os papéis, os atores ensaiam e se               

preparam para a apresentação.  

Durante a apresentação, é colocada para a plateia (os “espect-atores”) uma situação de             

opressão e a proposta é de que a cena pare, “congele”, no momento maior dessa opressão. É                 

congelada a cena num momento de conflito em que a opressão se manifesta e cabe ao Coringa                 

convidar a plateia a oferecer soluções cabíveis a esse conflito, levando indivíduos ao palco e               

possibilitando que eles entrem em cena e interpretem suas sugestões. Ao final, pode-se promover              

uma roda de conversa a respeito das impressões geradas a partir dessa experiência.  

Com o Teatro Fórum é possível que as pessoas vejam, com certo distanciamento, suas              

próprias histórias e encontrem novas alternativas, a partir dos diferentes pontos de vista dados              

pelos espect-atores em cena, mas também é possível mostrar ao público uma história que eles               
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ainda não enxergaram, ou, se enxergaram, dar à ela uma nova perspectiva, trazendo à tona o que                 

pode causar sofrimento no outro, exercitar a empatia e a possibilidade de  mudança.  

Todos os entrevistados relataram memórias importantes e mudanças significativas a partir           

da prática do Teatro do Oprimido na saúde mental. Houveram, nas entrevistas, narrativas de              

mudanças no âmbito familiar ou social a partir da apresentação de situações de conflito com a                

família e com a comunidade.  

A respeito dos laços familiares e da reprodução de opressão nas relações familiares, um              

entrevistado opinou:  
Os laços sociais, familiares... oprimem. Então, muitas vezes, ou a pessoa           

introjeta esse sofrimento e adoece ou ela, pra não ser oprimida, oprime também.             

Então, ela vivenciando isso, seja nos temas das peças, seja nos jogos que a gente               

faz, mas também na própria vivência do grupo... quando você faz, por exemplo,             

uma cena em conjunto... o grupo tem que se sintonizar e mediar. Esse processo              

ajuda ela a mediar as relações familiares, sociais... além dos temas referentes ao             

teatro do oprimido, a vivência do grupo em si já favorece isso. (Entrevista 1) 

Ainda sobre esse tema, outro entrevistado relata:  
[...] acho que é importante ver como as pessoas vão também se diferenciando do              

discurso da família, como elas vão entendendo o que as famílias vão dizendo a              

partir de um processo de muita desvalidação da vida do outro, que vem como se               

elas não tivessem mais direitos e pertencimento ao cotidiano mesmo. Acho que            

isso é algo bem geral nos grupos. Eu tenho vivenciado com os usuários, não              

apenas no grupo de Teatro do Oprimido, relatos dessa exclusão das relações, do             

pertencer, do desejar, né. E eu tento discutir como eles vão de alguma maneira              

se empoderando e se transformando, sabe? Porque existe sempre uma imagem           

bastante congelada na vivência deles, que é a situação da crise... que eles             

tiveram e onde as famílias estavam presentes também. E essa imagem... parece            

que ela é retomada o tempo todo, por um medo da família de que isso volte a                 

acontecer. E aí eu acho que o grande trabalho do CAPS, que é um trabalho               

social desse diálogo outro com a loucura e com o sofrimento humano é falar              

pras famílias como que a gente vai acolhendo e ao mesmo tempo... afirmando             

que as crises fazem parte da vida de todos nós, né. Então... como que a gente vai                 

construindo isso coletivamente. Sozinho é muito difícil, né. A gente, em grupo,            

vai sempre mostrando a possibilidade desse acolhimento. (Entrevista 5) 

A respeito da convivência familiar no contexto da saúde mental é necessário ressaltar             

que, muitas vezes, o estar em família é atravessado por questões socioculturais, relações de              
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poder, a subjetividade de cada membro, seus recursos afetivos e materiais, além da estrutura que               

constitui a dinâmica das relações entre eles; sendo esse um contexto complexo, que muda de               

acordo com perfil e cenário.  

Além disso, o cuidado à pessoa portadora de transtorno mental passa pelos saberes do              

cuidadores a respeito do tema, por sua visão de mundo, pela relação estabelecida entre ele e a                 

pessoa e outros fatores diversos.  

Por esse motivo, a questão central é entender os serviços como uma possibilidade de              

acolhimento também ao familiar e uma possível fonte de informação e troca acerca da questão da                

doença mental, do sofrimento e de possíveis práticas de cuidado humanizado (MITRE, 2017). 

Nesse universo, o Teatro do Oprimido, como ferramenta terapêutica dentro desse espaço,            

poderia viabilizar o diálogo acerca da opressão nas relações e criar oportunidades de renovação e               

mudança por meio dele. 

Ainda a respeito das transformações viabilizadas pelo uso do Teatro do Oprimido, foi             

relatada também, por mais de um participante, uma maior abertura ao diálogo com os próprios               

serviços de saúde após um espetáculo de Teatro Fórum, gerando mudanças, inclusive, nas             

relações dentro das instituições frequentadas pelos usuários da saúde mental:  
[...] a cena que nós fomos apresentar no Rio de Janeiro foi uma cena de um                

usuário de um caps, que o apelido dele era até Zé Bituca na unidade, porque ele                

fumava dentro do refeitório e ninguém conseguia fazer ele parar de fumar.            

Ninguém. A diretora ia, falava, aí ele dava o cigarro, mas ele tinha mais. Aí               

ameaçava: “ah, então tu vai ter que sair da unidade”, e ele falava: “então me tira                

daqui”, porque ele sabia que ninguém ia tirar mesmo... ninguém conseguia           

mobilizar. Os próprios usuários do serviço conversavam com ele, pediam, e ele            

não parava. Aí nós fizemos essa cena, apresentamos em todas as unidades,            

apresentamos lá, ele se viu na cena e parou de fumar dentro do refeitório.              

(Entrevista 1) 

Nesse caso, a relação que se transformou acontecida dentro do serviço de saúde, mas não               

falava apenas a respeito do funcionamento dele. Fala da interação do usuário com a equipe e                

também da interação dele com os demais usuários que frequentavam o serviço e com ele               

conviviam. A apresentação de Teatro Fórum foi capaz de mobilizar reflexões e promover             

mudanças que seriam levadas para além da relação usuário-profissional da saúde, alcançando            

relações de convivência na comunidade. 
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Ainda a respeito do Teatro do Oprimido promover mudanças nas relações com os             

serviços de saúde, um outro entrevistado conta: 
Tem um jogo chamado... “revelação de Santa Tereza”, que você conta um            

segredo pra sua dupla e tal, você fala um papel social. E aí, nesse jogo, eles                

todos tiveram muita dificuldade em conversar com as famílias sobre questões           

mais íntimas, sabe? Não só com a família, mas com as pessoas, inclusive com              

nós técnicos do CAPS. Por exemplo, isso me marcou bastante, as vezes a             

gente... isso é fala de um jovem que tava conosco, ele falou assim: “As vezes eu                

não conto as coisas pra vocês, que eu to mal, porque senão vocês vão querer me                

internar.”, porque lá nós somos um CAPS III. Tipo, “vocês vão querer que eu              

fique aqui no acolhimento, entendeu? Então, tipo, eu fico na minha, as vezes             

sozinho em casa, assim.”. E aí, ele é um cara que falta muito nos atendimentos,               

sabe, em outros grupos, assim. E ele ter trazido isso pro grupo, tipo... eu sempre               

penso “o que é que nós estamos fazendo aqui?”, sabe? Será que estamos fazendo              

o trabalho correto? Não sei haha. Mas, então, isso me chamou bastante atenção.             

Essa fala desse jovem. Ele falou tipo: “As vezes eu não conto as coisas pra               

vocês, porque senão vocês vão querer me internar. Ou aumentar a medicação”,            

e, nossa, isso é muito importante. O grupo nesse dia, eles entraram num processo              

muito de reconhecimento com o que esse usuário trouxe, eles foram falando que             

às vezes não falam algumas coisas nas consultas, com o médico ou com as              

referências terapêuticas, porque eles têm medo que aumente a medicação. Até           

teve uma outra usuária, ela disse assim: “na semana passada eu não tava bem. E               

aí o médico aumentou meu clonazepam. Qualquer coisa que a gente fala            

aumenta a medicação, então fica difícil contar algumas coisas, sabe?”. E aí, o             

que eu fiz com isso... eu tomei uma atitude, uma que eu to construindo, pra               

trazer pro grupo, né, pros técnicos do CAPS, de como que a gente vai              

trabalhando a questão do acolhimento e da singularidade, com um usuário que é             

protagonista de verdade, não só na nossa fala. (Entrevista 5) 

É importante que os profissionais de saúde exercitem a escuta e o acolhimento das              

questões dos usuários, levando em consideração as necessidades que eles trazem e as             

perspectivas que apresentam, de modo que isso contribua ativamente para o processo de cuidado. 

O usuário deve, além de ser devidamente acolhido, ter sua atuação e participação na              

produção de saúde incentivados, se tornando protagonista e corresponsável por seu tratamento e             

exercitando dentro dele, a autonomia que lhe cabe como cidadão de direitos, interagindo com a               

equipe numa relação horizontal, de acordo com o que estabelecem os princípios e diretrizes da               

31 



 

Política Nacional de Humanização (PNH) do Sistema Único de Saúde (SUS), na qual se apoiam               

todos os serviços que constituem a Rede de Atenção em Saúde (BRASIL, 2004).  

O Teatro do Oprimido, ao tocar nas relações entre usuários e profissionais da rede e abrir                

caminhos para mudança, pode favorecer o cumprimento de práticas mais humanizadas e auxiliar             

na promoção de uma vida de qualidade para o sujeito, a família e a comunidade. 
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4. CONCLUSÃO 

A partir deste Trabalho de Conclusão de Curso, foi possível conhecer o Teatro do              

Oprimido em sua história, fundamentos e práticas aplicáveis e promover uma aproximação da             

psicologia com essa metodologia, partindo de um ideal de liberdade, cuidado e acolhimento, no              

qual está pautada a Reforma Psiquiátrica Brasileira (valiosa ao exercício dessa profissão).  

Foram encontrados relatos significativos a respeito da relevância do Teatro do Oprimido            

como ferramenta em saúde mental, promovendo um espaço que se comprovou democrático,            

aberto e acolhedor dentro dos serviços de saúde e que é aplicável e potente também em outros                 

ambientes e instituições.  

Os participantes da pesquisa realizada neste trabalho trouxeram memórias relacionadas à           

mudanças e transformações a partir da prática do TO em saúde mental, entendendo essa              

ferramenta como algo importante para o exercício da autonomia e do empoderamento, sendo ela              

capaz de dar voz e visibilidade ao sofrimento e à loucura, possibilitando uma expressão mais               

livre dos sujeitos que vivenciam opressões sociais cotidianamente, promovendo para eles um            

novo lugar de fala e um espaço de ressignificação, além da inserção de maneira mais ativa na                 

comunidade, conferindo ao indivíduo, por meio da arte, um papel de protagonismo.  

Por meio dessa pesquisa, foi possível também a construção de conhecimento de maneira             

acessível, a fim de que isso seja levado não somente à comunidade acadêmica, mas também               

alcançando outras comunidades que possam se beneficiar das discussões abordadas pelo tema. 
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ANEXO I 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

Esta pesquisa, intitulada “Saúde Mental & Arte”/Saúde Mental & Arte: análise sobre o uso              

de múltiplas linguagens e expressões artísticas e seu potencial terapêutico como ferramenta            

de atuação em Saúde tem como objetivo evidenciar o uso das expressões artísticas, em suas               

diversas formas, como ferramenta nas práticas em saúde. Para isso, busca-se conhecer as             

ferramentas presentes no repertório dos entrevistados e como a arte pode estar inserida.             

Espera-se possibilitar uma articulação entre as experiências vividas por esses indivíduos e suas             

práticas profissionais. A pesquisa está sob orientação da Profa. Dra. Maria Inês Badaró Moreira,              

do Departamento de Políticas Públicas e Saúde Coletiva da Universidade Federal de São Paulo              

(UNIFESP) - Campus Baixada Santista. 

Dessa forma, você está sendo convidado a participar do estudo sobre O Teatro do Oprimido               

como resistência e emancipação a partir de entrevista semi-estruturada, a fim de que possa              

discorrer livremente sobre a temática. Esta entrevista obedece um roteiro pré-estabelecido pelo            

pesquisador, registrada por meio de gravador de áudio, a fim de ser posteriormente transcritos e               

analisados. Haverá grande cuidado para garantir o sigilo desse procedimento, entretanto pode            

haver possível quebra de sigilo dos conteúdos, mas o conteúdo será cuidadosamente guardado.             

Os encontros ocorrerão no campus da Universidade Federal de São Paulo, em local onde a               

condição de privacidade seja preservada. A entrevista semi-estruturada servirá como meio           

disparador de reflexões e diálogos sobre a temática estudada. O anonimato do participante será              

garantido desde o início. Como pesquisador, comprometo-me a utilizar as informações obtidas            

apenas para a presente pesquisa. Os riscos apresentados pela pesquisa são mínimos, podendo             

ocorrer desconforto emocional. Assim, caso isso ocorra durante a entrevista, o procedimento            

poderá ser interrompido para realização de acolhimento e providências por parte do pesquisador. 

Assim, manifesto ciência de que fui informado sobre a não revelação da minha identidade              

em momento algum da pesquisa e não terei despesas e compensações com o estudo. Estou de                

acordo com a utilização dos resultados obtidos para fins acadêmicos, desde que minha identidade              

seja preservada. Estou ciente de que posso deixar de participar da pesquisa a qualquer momento               

ou solicitar que a gravação da entrevista seja interrompida para qualquer esclarecimento ou             
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dúvida acerca do estudo, tendo também a possibilidade de entrar em contato com a orientadora               

responsável por essa pesquisa,  

Em qualquer etapa da pesquisa, você poderá ter acesso ao responsável pelo estudo, a Prof.ª. Dra. Maria                 

Inês Badaró Moreira, que pode ser encontrada à Rua Silva Jardim, 136 - Vila Mathias - Santos/SP – pelo                   

telefone: (13) 3229-0100 ou através do e-mail: maria.ines@unifesp.br. Se possuir alguma consideração ou             

dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Unifesp                   

– Rua Botucatu, 740 – 5º andar – sala 557 cep 04023-900 Vila Clementino, pelo telefone: (11)                 

5571-1062, FAX: 5539-7162 ou pelo e-mail: cep@unifesp.br).  

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li descrevendo a             

pesquisa e, portanto, concordo voluntariamente em participar deste estudo, assinando esse Termo            

de Consentimento Livre e Esclarecido. Este termo está sendo disponibilizado em duas vias, uma ficará               

com você e a outra com a pesquisadora.  

ASSINATURAS: 

Local/Data: ______________________________ ,  ___/___/___ 

_____________________________________________________________________ 

Nome do participante Assinatura do participante  

 

_____________________________________________________________________ 

Nome do pesquisador Assinatura do pesquisador  

 

_____________________________________________________________________ 

Orientadora: Dra. Maria Inês Badaró Moreira Assinatura da orientadora 
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ANEXO II 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

FOCO TEATRO DO OPRIMIDO 

 

1) Você já utilizou o teatro do oprimido em sua vida quotidiana? E na prática profissional? 

2) Como você conheceu o TO?  

3) Se for coordenador do grupo: Fez algum tipo de formação para usar este recurso? Em que                

tipo de serviço?  

4) Como você utilizou este recurso? 

5) Em que situações você considera importante o uso do TO? 

6) Acha que o TO pode ser um recurso terapêutico no âmbito da saúde mental? E em outros                 

campos de trabalho? 

7) De que jeito poderia usar o TO como recurso terapêutico? 

8) Você acha possível o uso de TO para promover o empoderamento de pessoas que vivem               

sofrimento psíquico intenso? 

9) Você acha que poderia ser utilizado para promover laços sociais e comunitários? Como? 

10) Você poderia elencar algumas transformações ocorridas na sua vida a partir do TO, ou na               

vida das pessoas com quem você trabalhou o TO? 

11) Existe alguma situação que lhe traz memórias específicas do efeito do TO? Qual? Que              

tipo de memória lhe traz? 

12) Existe alguma cena que você considera mais marcante? 

13) Há algo mais que você gostaria de falar? 
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