
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

PROCESSOS SOCIOEDUCATIVOS E PRÁTICAS ESCOLARES 

 

 

 

 

LUANA ATHAYDES FERNANDES OLIVEIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

DO INVISÍVEL À CENA: O TEATRO COMO AÇÃO EDUCATIVA  

NA FORMAÇÃO DA IDENTIDADE NEGRA  

 

 

 

 

 

 

 

Orientadora: Prof. Dra. Mônica de Ávila Todaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São João Del Rei-MG 

2020



 

LUANA ATHAYDES FERNANDES OLIVEIRA 

 

 

 

 

 

DO INVISÍVEL À CENA: O TEATRO COMO AÇÃO EDUCATIVA  

NA FORMAÇÃO DA IDENTIDADE NEGRA  

 

 

 

 

 

 

 

Texto apresentado ao Programa de Pós-

graduação em Educação: Processos 

Socioeducativos e Práticas Escolares, do 

Departamento de Ciências da Educação, da 

Universidade Federal de São João Del Rei para 

obtenção do título de Mestre em Educação. 

Orientadora: Profa. Dra. Mônica de Ávila 

Todaro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São João Del Rei-MG 

2020  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À minha mãe, por me dar amor em forma de arte.  

Às minhas alunas e alunos, por me ensinarem que o amor 

só vale a pena se for compartilhado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AGRADECIMENTOS 

 

À professora Dra. Mônica de Ávila Todaro, com muito amor, por me acolher com tanto 

carinho e respeitar minha história e meus processos, por compartilhar seus saberes e sempre 

acreditar que chegaríamos juntas até o fim. Pela eficiência e competência na orientação, 

paciência e amorosidade com que soube caminhar ao meu lado nos momentos mais difíceis.  

À FAPEMIG, pelo fortalecimento da educação, incentivo e bolsa de estudos, que 

propiciaram a conclusão deste curso com dignidade e dedicação exclusiva.  

Às professoras Dra. Carina Maria Guimarães Moreira e Dra. Ângela Randolpho Paiva, 

por aceitarem fazer parte da minha banca e se dedicarem a analisar minha pesquisa com 

tamanho respeito e competência. 

Aos demais professores integrantes do Programa de Pós-Graduação, que direta ou 

indiretamente contribuíram para o meu crescimento profissional e pessoal. 

À Universidade Federal de São João Del Rei, pelo ensino público de qualidade e por se 

fazer espaço de constante aprendizagem, diálogo e crescimento.  

Aos atores e atrizes do Grupo de Teatro Pé no Palco, que participaram dessa caminhada 

e tanto me ensinaram sobre existir. 

À minha mãe, que sempre acreditou que seria possível e me ensinou a jamais 

desacreditar em mim mesma. Ao meu pai, por me ensinar que devemos ocupar todos os espaços 

de educação que nos é de direito. 

Ao meu grande parceiro de vida, meu melhor amigo e cúmplice, Ari, que além de 

marido, é meu incentivador e apoiador. E à sua família, que, de tanto amor, é nossa. 

À Daysa, minha metade, por ser a primeira de nós a trilhar os caminhos da academia 

com tamanha excelência. Ao Dudu, por ser a melhor parte das nossas vidas.   

Às meninas do ‘quarteto fantástico’, Denise, Carla e Paula, por caminharem ao meu 

lado com leveza, parceria e gargalhadas. Tracy e Vanessa, pelas palavras e apoio.  

Aos amigos, que torceram e compreenderam os momentos de ausência quando precisei 

afastar-me, aos que, mesmo à distância, foram presença por meio dos pensamentos, conselhos 

e vibrações. 

A todas as mulheres negras, que percorreram esse caminho antes de mim, abrindo portas 

e me fazendo acreditar que é possível.  

E a todos que, direta ou indiretamente, fizeram parte dessa caminhada, meu muito 

obrigada! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agora por toda a parte, vê-se que os muros estão ruindo. 

Por toda a parte faz-se teatro e todo o mundo o faz.  

Porque na luta contra a opressão devem-se usar todas as armas. 

O teatro e todas as demais artes também são armas. 

É preciso usá-las! 

É preciso que o povo as use. 

Augusto Boal (1977) 



 

RESUMO 

 

A educação está em todos os setores da existência humana. Está na família, na sala de aula, na 

escola, no bairro, na cidade e no sistema social, econômico e político, influenciando o 

desenvolvimento da identidade. A pesquisa intitulada “Do invisível à cena: o teatro como ação 

educativa na formação da Identidade Negra” busca investigar como se deram os processos de 

reconhecimento da Identidade Negra de atrizes e atores do grupo de Teatro “Pé no Palco”, por 

meio da prática do teatro do Oprimido, de Augusto Boal, pautada na pedagogia da libertação 

de Paulo Freire. Ao analisar uma experiência de nove anos de prática teatral com jovens negros, 

nos deparamos com registros de diversas vulnerabilidades que fragilizavam os participantes no 

exercício de sua cidadania e os colocavam em condição de desigualdade. Por meio de uma 

pesquisa de campo, que se valeu de entrevistas e de uma pesquisa documental resultante de 

estudo dos registros produzidos ao longo da prática, analisamos os discursos dos investigados 

que frequentaram o curso de teatro num espaço de educação não formal. Os resultados 

encontrados confirmam a potencialidade de uma ação educativa teatral na formação de 

indivíduos negros, sua autoimagem e negritude. 

 

Palavras-chave: Identidade Negra. Educação não formal. Teatro do Oprimido. Paulo Freire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Education is present in all parts of human existence, it is in Family, in the classroom, at school, 

in the neighborhoods, in the city, in the social, economical and political systems, always 

influencying the relatioships. The research named as “Do invisível à cena: o teatro como ação 

educativa na formação da Identidade Negra” aims investigate how the black identity recognition 

of actresses and actors, members of the drama team, “Pé no Palco”, was built trough Augusto 

Boal’s theories. His studies about oppressed’s drama supports itself in Paulo Freire’s freedom 

pedagogy. When we analyse nine years of facts about theatrical practice with black teenagers, 

who are adults nowadays, we can note several vulnerabilities that blocked the members to 

practise their citzenship rights and put them in an inequality condition. Trough a research, which 

is supported by interviews and documental facts resulted by studies produced over the years, 

we analysed the corpus members’ speech, who took part of a drama course in an unformal 

educational space. The results found confirm the potenciality of an eductional theatrical 

education in the construction of the black identity and self esteem of black individuals. 

Keyboards: Black identity. Unformal education. Theater of the Oppressed. Paulo Freire. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Quando o papel se inverte – aprendi mais do que ensinei. 

“Não posso negar-lhe ou esconder-lhe minha postura, mas não posso desconhecer o 

seu direito de rejeitá-la. Em nome do respeito que devo aos alunos não tenho por que 

me omitir, por que ocultar a minha opção política, assumindo uma neutralidade que 

não existe. Esta, a omissão do professor em nome do respeito ao aluno, talvez seja a 

melhor maneira de desrespeitá-lo” (FREIRE, 2011). 

 

Esta pesquisa nasce quase que imperceptível, nasce discreta e mínima, mas nunca 

invisível. Sabíamos que havia algo forte e imprescindível em tudo que vivíamos e 

compartilhávamos ao longo da ação educativa teatral. Ela se orienta pelo cotidiano do coletivo, 

na sala de aula, nos ensaios e assembleias de uma vivência educacional diária. Coletivo, que de 

tão unido e humano, se torna quase uma comunidade, muito mais que um grupo. Uma 

comunidade de fazedores de teatro, de questionadores do mundo. A pesquisa é fruto da minha 

experiência de nove anos como educadora e diretora do Grupo de Teatro Pé no Palco, 

pertencente ao projeto social Garoto Cidadão, em minha cidade natal, Congonhas, Minas 

Gerais.  

A relação com o teatro atravessa toda a minha história de vida. Minha mãe atriz e meu 

pai músico, compartilhavam a criação das filhas com suas criações artísticas. Nosso quintal era 

o palco; nossos jantares eram as leituras de texto ao redor de nossa mesa da sala; o elenco era a 

nossa família. E, nos meses de eleição, o palco dava lugar ao comitê. Bandeiras vermelhas, 

santinhos e os amigos da casa, militantes, políticos e questionadores. Minha família é a arte e a 

política, a música e a luta social, o teatro e a voz do povo.  

Em 2004, com o apoio da minha família, ingressei no curso de Artes Cênicas na 

Universidade Federal de Ouro Preto. Foi na universidade que conheci o Teatro do Oprimido de 

Boal, técnica que me fez entender as razões pelas quais o teatro e a arte não poderiam se 

dissociar do fazer político. Naquele momento, entendi o quanto o teatro poderia ser potência 

política para além dos palcos e fazer sentido não somente a mim, mas a todos que ansiavam por 

libertação.  

No ano de 2010, já bacharel em teatro, retornei à minha cidade natal e fui convidada a 

ingressar como educadora de teatro no Projeto Social Garoto Cidadão. Até então, tinha 

experiências com a educação formal, mas não conhecia, na prática, as especificidades e 

possibilidades da educação não formal.  
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Descobri um mundo totalmente diferente do que já havia percorrido como educadora de 

escolas formais particulares. Aqueles indivíduos desejavam falar de temas que permeavam a 

sua realidade, cotidianamente desafiadora e perpassada por diversas vulnerabilidades. Em 

resposta às solicitações dos educandos, fui ao encontro dos conhecimentos de Boal e seu Teatro 

do Oprimido, por meio de vivências de formação, como oficinas e diversas orientações de 

profissionais que me auxiliaram de forma mais específica, fazendo com que esse mergulho 

acontecesse de uma forma mais efetiva e profunda.  

Desse ponto em diante, as aulas passaram a ser verdadeiros debates político-sociais de 

diversos temas. Foi necessário transgredir o método, se libertar das paredes para permitir o 

amplo acesso às discussões que aconteciam. Nossos encontros passaram a acontecer no pátio 

da instituição, o que acabou fazendo com que o número de alunos interessados na prática 

triplicasse. 

Foi criado, então, um grupo de teatro com os educandos interessados em produzir 

intervenções artísticas mais elaboradas. As reuniões aconteciam duas vezes por semana e, em 

períodos de estreia, nossos encontros se tornavam mais frequentes e intensos. Apesar do grupo 

ser aberto a qualquer aluno que demonstrasse interesse em participar, nos mantivemos com um 

elenco fixo de nove pessoas. Todos, incluindo a mim, negras e negros.  

Na grande maioria dos encontros, as problematizações trazidas pelos alunos permeavam 

as questões raciais, mas nem sempre tínhamos consciência do que isso significava. Nosso 

conhecimento sobre o tema foi se ampliando ao longo dos anos, enquanto nossos processos 

aconteciam em paralelo, muito influenciados pela internet e pela política de cotas do governo 

Lula, que afetou positivamente as comunidades às quais atendíamos. À medida que indivíduos 

negros que transitavam em nosso meio passam a ingressar nas Universidades Federais, 

acessando, então, políticas públicas antes negadas a eles e, consequentemente, adquirindo 

conhecimento acadêmico, torna-se explícita a origem dos anseios e dores tão presentes em 

nossas aulas, que vinham, então, da culpabilização pela cor da pele e traços físicos, em suma, 

pela crueldade que o racismo implanta enquanto estrutura de poder.  

Decidimos que o tema gerador de nossas ações seria a discussão identitária aliada à 

justiça racial e suas nuances sociais. E a partir de então, todas as nossas criações expressavam 

nossas angústias e desejos políticos. Ao longo do trabalho, fizemos parte de toda a agenda 

cultural da cidade, organizando eventos de extrema importância e visibilidade, como a abertura 

oficial do Festival de Inverno e outras ações que contavam nossa história e buscavam a 

visibilidade de nossos anseios.  
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Da família para a educação, do ensinar para o aprender. As transformações no jeito de 

ser e pensar, na forma de existir e fazer arte, no grupo como um todo e em mim, não somente 

como educadora social, mas como mulher e cidadã, eram notáveis. Na tentativa de melhor 

compreender o processo educacional, tão intenso e significativo que vivíamos no grupo, 

ingressei no curso de Pedagogia, em 2012, buscando acessar os conhecimentos específicos da 

educação. Tais conhecimentos despertaram a necessidade de investigar de forma mais 

sistemática e aprofundada a ação teatral apreendida e resultaram na minha aprovação como 

pesquisadora no mestrado em Educação da Universidade Federal de São João Del Rei, já em 

2018.  

Isso posto, justifica-se a formulação da questão que moveu a pesquisa: como se deram 

os processos de reconhecimento da Identidade Negra de atrizes e atores do grupo de Teatro Pé 

no Palco, por meio da Pedagogia do Teatro do Oprimido? 

É a partir deste ponto que a pesquisa adquire um caráter não só investigativo, mas 

também transformador em meu processo de escrita. Acredito que não seria possível responder 

tal questão relacionada aos indivíduos investigados, caso eu mesma, mulher negra, não 

conhecesse meus próprios questionamentos e objetivasse alcançar as respostas.  

Sendo filha de pai negro e mãe branca, minha formação identitária enquanto mulher 

negra se deu de forma tardia, já na vida adulta. Não é que eu não me enxergasse como negra, 

ou rejeitasse tal imagem ou conceito. Ao contrário, consigo perceber, hoje, que o fato de possuir 

traços fenotípicos europeizados, como nariz mais fino e cabelos cacheados ainda dentro de um 

padrão considerado “aceitável”, tanto pela mídia quanto pelas representações de mulheres 

negras que me foram ofertadas na cultura brasileira, possibilitaram a construção positiva de 

minha autoimagem. Essas características, ainda que passíveis de certos preconceitos, nada se 

comparam àqueles sofridos por pessoas negras que carregam maiores características e traços 

negroides. 

Mesmo tendo como referencial principal de mulher minha mãe, mulher branca de 

cabelos não crespos (e ainda assim, constantemente alisados), não resgato em minha infância 

nenhum sofrimento em relação à minha negritude. Somente na adolescência, ao sair de casa 

para estudar, é que fica mais explícito o quanto minhas características físicas destoavam do 

grupo que na época acessava a universidade pública. Formado majoritariamente por brancos, 

advindos de escolas particulares, com nenhum ou pouquíssimo contato com negros ocupando 

o mesmo lugar hierárquico na camada social. Éramos todos estudantes e, mesmo assim, 

somente eu era chamada pelo apelido ‘Pretinha’.  
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Nesse processo íntimo de me educar para educar o outro, de me despir de minhas dores 

para ofertar leveza e aceitação aos meus tão amados educandos, percebi o quanto é forte e cruel 

a discriminação e o quanto ela faz parte da nossa formação emocional e social, em todos os 

âmbitos de nossa construção enquanto indivíduos.  

Quanto mais eu me mostrava, me reconhecia nas alunas negras e me desconstruía em 

relação às minhas referências brancas, mais reportava-me às mulheres negras que lutaram 

historicamente e às que estavam ali como alunas.  

Para mim, enquanto mulher negra, essas questões ultrapassam a necessidade de 

reparação das inúmeras violências que atravessam a população negra de diversas formas, 

advindas de uma história de escravidão e marginalização. Essas lutas necessitam urgentemente 

de desconstrução de estereótipos negativos e até mesmo da busca pelo reconhecimento da 

capacidade intelectual da pessoa negra, a qual é absurdamente questionada diariamente.  

Reescrever esta história, no programa de mestrado de uma instituição pública, não é 

somente uma vitória representada pela ocupação de uma vaga em um sistema por décadas 

negado aos meus, é ainda registrar e potencializar, enquanto formação e ação política, que 

nossos processos individuais, quando se fazem coletivos, têm força e potência de mudar o 

mundo, ao menos os diversos mundos que cada um de nós habita.  

Foi munida de tamanho desejo de luta, que busquei, na presente pesquisa, investigar 

como se dão os processos de reconhecimento da Identidade Negra de atrizes e atores do grupo 

de Teatro Pé no Palco, por meio da prática do Teatro do Oprimido, de Augusto Boal, pautada 

na Pedagogia da Libertação, de Paulo Freire. Nossos objetivos específicos foram: realizar um 

levantamento das pesquisas atuais (2013-2017) sobre o tema; aproximar os pressupostos da 

educação popular e da educação não formal à prática do grupo de Teatro Pé no Palco; 

compreender o fazer teatral como ação educativa potente para o processo de reconhecimento 

da Identidade Negra; analisar os discursos dos educandos que frequentaram o curso de teatro 

considerando como eles se veem, se autorrepresentam, representam no teatro as questões raciais 

e como o processo do fazer teatral auxilia, ou não, na descoberta de si e de sua negritude.  
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2 REVISÃO DE PESQUISAS: TESES E DISSERTAÇÕES (2013-2017) 

 

Na busca por compreender o “cenário acadêmico” das pesquisas referentes à temática 

da prática do Teatro do Oprimido em ações de educação não formal, estabelecemos como um 

dos objetivos a serem alcançados a realização do levantamento de pesquisas atuais (2013-2017) 

sobre o tema, considerando teses e dissertações disponíveis no banco da Capes. 

Para tanto, optamos pelo procedimento: 

a) Levantamento sistemático da produção acadêmica elaborada no contexto das 

práticas de Teatro do Oprimido em processos de educação não formal inscritos no 

banco de teses e dissertações da Capes; 

b) Identificar dissertações e teses que se aproximam do processo investigado; 

c) Proceder a análise, de acordo com os termos da busca; 

d) Elaborar uma síntese dos resultados encontrados. 

A investigação do acervo de teses e dissertações da Capes foi realizada de acordo com 

os seguintes passos: 

1) Acesso ao site: https://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/; 

2) Seleção da busca pelas palavras-chave: “Teatro do Oprimido”; “Educação não 

formal”; “Paulo Freire”; “Identidade Negra”; 

3) Refinamento dos resultados: Tipo: Mestrado e doutorado; Ano: 2013, 2014, 2015, 

2016, 2017; Grande área: Ciências Humanas; Área de conhecimento: Educação; 

Área de concentração: Educação; Nome do programa: Educação. 

Partindo dessas seleções descritas, a busca resultou em 631 (seiscentas e trinta e uma) 

teses e dissertações. A partir dessa quantidade de resultados, foi realizada a leitura, uma a uma, 

do título da pesquisa, buscando se havia nele citadas as palavras-chave procuradas, como 

descrito no gráfico:   

https://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
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Gráfico 1 – Investigação do acervo de teses e dissertações. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Somente uma única pesquisa usa o termo “Teatro do Oprimido” referenciado no título. 

Destaca-se na dissertação intitulada “Entre a metaxis e a filofia da práxis: o Teatro do Oprimido 

– perspectivas para o teatro na educação”, da Universidade Federal de São Carlos, da 

pesquisadora Michele Adriana de Moraes (2015),  o percurso de aplicabilidade do método de 

Boal, porém diferente da proposta aqui pesquisada, por se dar em âmbito da educação formal.  

Com base nos dados descritos no gráfico acima, foram realizados recortes mais 

aprofundados em cada palavra-chave pesquisada, como ilustram os gráficos seguintes:  

 

Gráfico 2 – Palavra-chave. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Foram encontradas 49 (quarenta e nove) pesquisas que citam o termo “Paulo Freire” no 

título, restando apenas uma com o recorte “Paulo Freire e Boal”. Porém, a pesquisa intitulada 

“Antropofagia cultural brasileira e as práticas inventivas de Hélio Oiticica, Paulo Freire e 

Augusto Boal: contribuições ecologistas e interculturais para a formação de professores (as)”, 
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tese de doutorado da Universidade Federal de Santa Maria, da pesquisadora Ivete Souza da 

Silva (2013), aborda, numa perspectiva intercultural, os pressupostos teóricos dos autores 

citados no título, com o objetivo principal de auxiliar na formação de professores.  

Quanto às pesquisas que trazem “Identidade Negra” no título, foram encontradas 7 

(sete), a saber: “A criança negra: representações sociais de professores de educação infantil”, 

da Universidade do Estado do Paraná, de 2013; “Precipitação curricular responsável: entre a 

estratégia e o limite singular da Identidade Negra”, da Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro, de 2015; “Diálogos e tensões: o olhar de professoras negras e brancas sobre a 

constituição da Identidade Negra no contexto escolar”, da Universidade Federal de São Carlos, 

de 2014; “Estudantes negros ingressantes na universidade por meio de reserva de vagas: um 

estudo sobre processos educativos de construção de Identidade Negra e pertencimento étnico-

racial no ensino superior”, da Universidade Federal de São Carlos, de 2013; “A roda de história 

na educação infantil: a narrativa do contexto da valorização da Identidade Negra, criatividade 

e autoria de pensamento”, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, de 2017; “A construção 

da identidade racial de crianças negras na educação infantil”, da Universidade Tuiuti do Paraná, 

de 2014; “Identidades e negritude na perspectiva de estudantes negros e negras”, da 

Universidade do Extremo Sul Catarinense, de 2016. Sendo 6 (seis) em educação formal e uma 

não tendo definido o ambiente escolar.  

Nenhuma pesquisa nesse recorte apresenta referencial a respeito da construção da 

Identidade Negra em crianças e adolescentes, como mostra o gráfico:  

Gráfico 3 – Referencial sobre a construção da Identidade Negra. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2018).  
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No recorte do termo “educação não formal”, no título dos trabalhos encontrados, o 

resultado foi 18 (dezoito) pesquisas encontradas: “Educação não formal x educação formal: 

diferentes práticas de ensino e a construção de identidades surdas”, da Universidade São 

Francisco, de 2014; “Educação não formal: do cuidado à emancipação? Cartografias das 

práticas educativas das Organizações Sociais de Joinville vinculadas à Associação Joinvilense 

de Organizações Sociais – AJOS”, da Universidade da Região de Joinville, de 2013; “O 

encontro entre a educação formal e não formal no programa escola integrada: possibilidades e 

desafios”, da Universidade Federal de Minas Gerais, de 2015; “Educação não formal: a 

contribuição da música para a educação da sensibilidade na adultez”, da Pontifícia Universidade 

Católica do Rio Grande do Sul, de 2013; “A educação não formal para as relações étinico-

raciais através das políticas de cultura na cidade de Ituiutaba – MG”, da Universidade Federal 

de Uberlândia, de 2017; “A educação não formal praticada por movimentos sociais e suas 

implicações para identidade da comunidade de Faxinal de Marmeleiro de Baixo”,  da 

Universidade Estadual do Centro Oeste, de 2017; “A educação não formal a partir dos relatórios 

da Unesco”, da Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho, de 2014; “ A educação 

não formal e a prática educativa do Centro Juvenil Padre Ludovico Redin – Realeza/PR”, da 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná, de 2016; “Aprender e ensinar nas barrancas do Rio 

Paraguai: articulação entre educação formal e educação não formal no processo de formação 

das mulheres pescadoras do Proeja – FIC em Cáceres/MT”, da Universidade do Estado do Mato 

Grosso, de 2017; “Educação não formal: Um olhar sobre a formação e atuação de 

pedagogos(as) na Região dos Inconfidentes”, da Universidade Federal de Ouro preto, de 2017; 

“Processos criativos na velhice num contexto de educação não formal: o desenho e a pintura 

como conhecimento estético e artístico”, da Universidade Estadual de Maringá, de 2013; 

“Educação não formal e religiosidade: outro front para o debate de laicidade da educação”, da 

Universidade Estadual de Campinas, de 2014; “Aprendizagem e interação em um ambiente de 

educação não formal: a UNESP aberta e as potencialidades do MOOCS”, da Universidade 

Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho, de 2017; “A cigarra e a formiga: sobre trajetórias de 

músicos e suas inserções na educação não formal”, da Universidade Estadual de Campinas, de 

2017; “Turismo cultural e educação não formal em fazendas históricas paulistas: uma 

abordagem inovadora no campo do patrimônio histórico-cultural”, da Universidade Estadual 

de Campinas, de 2015; “Educação musical humanizadora: uma experiência com crianças no 

campo da educação não formal”, da Universidade Federal de São Carlos, de 2017; “Educação 

não formal e divulgação da astronomia do Brasil: o que pensam os especialistas e o que diz a 

literatura”, da Universidade Federal de São Carlos, de 2014; “Um clube... na escola: identidade 
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e interfaces com a educação (não formal) a partir de uma  revisão sistemática”, da Universidade 

Regional de Blumenau, de 2017.   

Sendo a grande maioria das pesquisas encontradas estudos de casos, nota-se que 

nenhuma delas investiga o processo de um grupo teatral num ambiente de projeto social, como 

o abordado no presente trabalho. Outros recortes do tema seguem explicitados no gráfico 

seguinte.  
 

Gráfico 4 – Educação não formal – Teatro e construção da identidade. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Com o objetivo de encontrar dissertações e teses que pudessem dialogar com a presente 

proposta, ampliamos, dentre as seiscentas e trinta e uma (631) pesquisas selecionadas, a busca 

para temas que se relacionam com nossa pesquisa. “Teatro educação”, “Teatro para 

educadores”, “Educação Básica”, “Ensino Fundamental” e “Grupos de Teatro” foram os termos 

mais recorrentes, como mostra o gráfico: 

 

Gráfico 5 – Recorte de temas. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2018).  
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Dentre as pesquisas selecionadas, doze (12) abordam a temática do teatro educação: 

“Um olhar sobre a formação continuada em teatro para professores das primeiras séries do 

ensino básico: acontecimento e experiência no projeto Conexão Galpão/BH”, da Universidade 

Federal de Minas Gerais, de 2014; “Um diálogo entre Vygotsky e o sistema teórico da 

afetividade ampliada: o teatro na educação básica e o desenvolvimento socioemocional 

humano”, da Universidade Federal do Paraná, de 2014; “Teatro, educação e cidadania: estudo 

em uma escola do Ensino Básico”, da Universidade Estadual de Campinas, de 2013; “O 

currículo de arte – A linguagem do teatro para os anos iniciais do Ensino Fundamental no 

Estado de São Paulo”, da Universidade Metodista de São Paulo, de 2016; “Jogando, 

representando no PIBID: possibilidades e limites da improvisação teatral na formação de 

professores de Ciências”, da Universidade Federal do Paraná, de 2014; “Genética teatral na 

escola: o livro de encenação como elemento formativo”, da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul, de 2015; “Eu sou essa! Eu sou esse! Corpos, pespectivas e minúcias teatrais na 

pequena infância”, da Universidade Federal de Minas Gerais, de 2016; “O trabalho do arte-

educador de teatro na Fundação Casa”, da Universidade Estadual de Campinas, de 2014; “A 

práxis docente (im)possível de literatura: teatro, subjetividade e engajamento social”, da 

Universidade Federal do Espirito Santo, de 2013; “Teatro na formação de professores das séries 

iniciais do Ensino Fundamental”, da Universidade Estadual de Maringá, de 2013; 

“Performance, histórias de vida e formação de professores: o teatro – documentário como via”, 

da Universidade Estadual de Campinas, de 2013; “Práticas de leitura no teatro de grupo: 

aproximações com a escola”, da Universidade de São Paulo, de 2014. Destas, seis (6) 

apresentam o teatro como metodologia para formação de educadores, três (3) apresentam 

estudos de caso da aplicabilidade do teatro na educação básica, uma (1) apresenta estudo de 

caso no Ensino Fundamental, uma (1) no Ensino Médio e outra um estudo de caso de um grupo 

teatral, como a nossa pesquisa, mas difere de nossa perspectiva por investigar o processo de 

formação para atores adultos.  

Ampliamos o recorte dentre as pesquisas selecionadas para aquelas que abordassem de 

alguma maneira a cultura negra ou suas referências, questões que cerquem temas relacionados 

à negritude e suas diferentes representações como diáspora, cotas raciais na educação superior, 

movimentos quilombolas, a Lei nº 10.639/03 e suas diversas aplicabilidades, entre outros. 

Foram encontradas ao todo quarenta e uma (41) pesquisas, sendo, em sua maioria, dissertações 

e teses sobre formação da juventude negra, porém nenhum trabalho abordando a linguagem do 

teatro como formação ou ação educativa. Somente uma pesquisa abordando a linguagem do 

teatro e afrodescendências, denominada “Cultura teatral afrodescendente: representações 
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raciais e pedagogias culturais no teatro do Rio Grande do Sul”, da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul, de 2015, abordando em seu recorte a experiência de um grupo de atores adultos 

pertencentes a um grupo de teatro profissional.  

 

Gráfico 6 – Relativos à cultura negra. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Concluímos que na busca do catálogo de teses e dissertações da Capes não foi 

encontrada nenhuma pesquisa que trouxesse o teatro no âmbito da educação não formal com 

jovens negros. Tal fato, nos leva a acreditar na importância de pesquisar a construção da 

Identidade Negra, por meio da experiência do Grupo de Teatro Pé no Palco, na perspectiva da 

educação não formal dentro do Projeto Social Garoto Cidadão, na cidade de Congonhas, Minas 

Gerais.   



23 

3 PROCESSOS SOCIOEDUCATIVOS E IDENTIDADE NEGRA 

 

3.1 EDUCAÇÃO NÃO FORMAL E O EDUCADOR SOCIAL 

 

Ao longo da vida, nos deparamos com diversas formas de aprendizagem, pois desde o 

nascimento à morte nossa trajetória é repleta de ensinamentos. Toda relação social é, por si só, 

um ato de troca. Todo ser humano precisa do outro para se manter vivo e é nessa relação que 

somos mediados pelo mundo e pela sociedade que habitamos. Alves (2006, p. 170) nos alerta 

que: 

A educação só tem sentido como vida e, portanto, deve considerar os sujeitos que dela 

participam como seres vivos integrais: cognitivo, físico, psíquico, afetivo, social e 

histórico. Educação é vida. E como só existe vida na relação com os outros, em 

sociedade, novamente concluímos que a educação só se faz presente numa relação 

com o outro, com o mundo e consigo mesmo. 

De acordo com Trilla (2008, p. 27), a educação está em todos os setores da existência 

humana, “Ela está na família, na sala de aula, na escola, no bairro, na cidade, no sistema social, 

econômico e político, sempre influenciando as relações”. Daí a importância dos processos 

socioeducativos que se situam à margem dos espaços escolares, com o objetivo de maior 

interação entre a comunidade. 

Pesquisadores da área de educação apresentam três possibilidades de educação: 

educação formal, informal e não formal. A respeito das ações educativas formais e informais, 

assevera Gohn (2013, p 11): 

Ação formal é aquela desenvolvida nas escolas com conteúdos previamente 

demarcados; a informal é aquela que os indivíduos aprendem durante seu processo de 

socialização - na família, bairro, clube, com amigos etc. - carregado de valores e 

culturas próprias de pertencimento e sentimentos herdados. 

Educar, portanto, é um ato complexo e possui uma diversidade de fatores que 

influenciam a formação das pessoas, como afirma Trilla (2008, p. 29): 

Há educação, é claro, na escola e na família, mas ela também se verifica nas 

bibliotecas e nos museus, num processo de educação à distância e numa 

brinquedoteca. Na rua, no cinema, vendo televisão e navegando na internet, nas 

reuniões, nos jogos e brinquedos, mesmo que eles não sejam chamados de educativos 

ou didáticos. 

Todas essas ações são processos socioeducativos que também formam as pessoas.  

A concepção de educação não formal parte do suposto de que a educação 

propriamente dita é um conjunto, uma somatória que inclui a articulação entre 

educação formal, aquela recebida na escola via matérias e disciplinas normatizadas; a 

educação informal que é aquela que o indivíduo assimila pelo local onde nasce, pela 

família, religião que professa, por meio do pertencimento, região, território e classe 
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social da família; e a não formal que tem um campo próprio embora possa se articular 

com as duas (GOHN, 2013, p. 21). 

Gohn (2013, p. 22), complementa ainda que “a educação não formal comporta todos os 

contextos em que as pessoas se agrupam espontaneamente” sem a mesma obrigatoriedade 

presente na escola, “com a intenção de criar ou buscar determinadas qualidades e /ou objetivos”. 

Difere-se da educação formal, pois não possui um sistema que normatiza critérios e 

procedimentos específicos. Ainda, segundo a autora, “não possui o caráter formal dos processos 

escolares que são normatizados por instituições superiores oficiais e certificadas por 

legislações” (GOHN, 2013, p. 22) e acaba criando um conhecimento coletivo. 

Na educação formal há um tempo de permanência, fixação e aprendizagem bem 

definido em cada contexto na rotina dos educandos, diferente da educação não formal, na qual 

há uma maior flexibilidade do tempo de aprendizagem. A característica de formação da 

educação não formal se dá no caráter da cidadania, na construção das relações sociais baseadas 

no princípio de igualdade e justiça social e na formação de uma identidade coletiva do grupo, 

desenvolvendo autoestima e o empoderamento das pessoas.  

No que tange a questão da cidadania, concordamos com Munanga (2010) e sua defesa 

em relação às discussões sobre o racismo. 

O racismo é tão profundamente radicado no tecido social e na cultura de nossa 

sociedade que todo repensar da cidadania precisa incorporar os desafios sistemáticos 

à prática do racismo. Neste sentido, a discussão sobre os direitos sociais ou coletivos 

no sistema legal e por extensão no sistema escolar é importantíssima (2010, p.53). 

Assim, acreditamos numa cidadania pautada na perspectiva multicultural que se ocupa 

da especificidade da diferença (em termos de raça, classe, gênero, etnia, orientação sexual, etc) 

em contraposição a uma cidadania que significa somente a qualidade ou estado do cidadão. 

Entendemos por cidadão mais do que “o indivíduo no gozo dos direitos civis e políticos de um 

Estado, ou no desempenho de seus deveres para com este”. Cidadão é aquele que luta pelas 

necessidades de cada grupo e coletivas e que, para tanto, valoriza o diálogo e as políticas 

públicas igualitárias.  

Como já afirmado, a educação não formal tem uma grande responsabilidade na 

formação dos indivíduos quanto à aprendizagem política dos direitos enquanto cidadãos e 

exercício de práticas que os levem a se organizarem com objetivos comunitários, voltados para 

a solução de problemas coletivos cotidianos, que os possibilitem uma leitura crítica do mundo. 

Para Gohn (2013, p. 21), a educação não formal eleva a “[...] consciência e organização 

de como agir em grupos coletivos, contribuição para um sentimento de identidade com uma 

dada comunidade”. Ao se propor a formar o cidadão na e para a vida, tal objetivo pode ser 
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fundamental no processo de construção da identidade do indivíduo, podendo contribuir para a 

formação individual e grupal. 

A educação não formal se caracteriza, portanto, por processos de aprendizagem 

baseados nas vivências adquiridas a partir das experiências de ações coletivas organizadas, não 

como disciplinas normativas, mas em ações comunitárias como movimentos sociais. Diversas 

organizações da sociedade civil têm atuado na área da educação não formal, contribuindo no 

preenchimento da lacuna deixada pela educação formal, que não contempla todos os processos 

necessários de educação e demanda da sociedade, principalmente no combate à invisibilidade 

de grupos excluídos e marginalizados, que, historicamente, tiveram suas identidades negadas.  

Entende-se que, por possuírem um conceito mais amplo, as práticas educativas 

desenvolvidas além dos muros escolares têm se aproximado mais da possibilidade de inclusão 

social e de alternativas para solucionar problemas coletivos, pois se apresenta  

[...] com uma perspectiva que aborda a Educação como promotora de mecanismos de 

inclusão social, que promove o acesso aos direitos de cidadania. Trata-se de uma 

concepção ampliada, que alarga os domínios da Educação para além dos muros 

escolares e que resgata alguns ideais já esquecidos pela humanidade, como, por 

exemplo, o de civilidade (GOHN, 2010, p.23).  

Faz-se importante destacar a intencionalidade que existe no processo de educação não 

formal, motivada a partir das demandas da sociedade, com base em fatores sociais, econômicos 

e ambientais que a comunidade ou grupo social específico precisa para seu desenvolvimento. 

Tal intenção se dá por meio de ações práticas, como cursos, reuniões, seminários, encontros, 

oficinas, etc. O conhecimento é, assim, caracterizado como mais prático e a aprendizagem é 

influenciada pela percepção, consciência, emoção e memória, com o objetivo de auxiliar no 

desenvolvimento comunitário, buscando sempre a emancipação dos indivíduos.  

Ainda sobre o papel da educação não formal, Gohn (2006, p. 29-30) ressalta que:  

A educação não formal capacita os indivíduos a se tornarem cidadãos do mundo, no 

mundo. Sua finalidade é abrir janelas de conhecimento sobre o mundo que circunda 

os indivíduos e suas relações sociais. Seus objetivos não são dados a priori, eles se 

constroem no processo interativo, gerando um processo educativo. Um modo de 

educar surge como resultado do processo voltado para os interesses e as necessidades 

que ele participa. A construção de relações sociais baseadas em princípios de 

igualdade e justiça social, quando presentes num dado grupo social, fortalece o 

exercício da cidadania. A transmissão de informação e formação política e 

sociocultural é uma meta na educação não formal. Ela prepara cidadãos, educa o ser 

humano para civilidade, em oposição à barbárie, ao egoísmo, individualismo, etc. 

Por permitir ações educativas adaptáveis a cada grupo específico, não seguir nenhum 

currículo padronizado e imposto por normas legais administrativas, não ter um caráter 

obrigatório característico da educação formal e, principalmente, por conter como objetivo a 

valorização às culturas individuais, a educação não formal tende a traçar caminhos potentes, 
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flexíveis e abertos de perfil participativo e adaptável às necessidades específicas a cada 

experimentação educacional. Tal fato permite uma prática baseada no diálogo, na qual os 

participantes podem decidir sobre a estrutura, metodologia e avaliação das atividades a serem 

realizadas. Aqui, é importante destacar que não há o objetivo de hierarquizar as ações, formais 

e não formais, mas explicitar que qualquer ação educativa em que haja diálogo, autonomia, 

ética e, principalmente, o desejo de fazer com que sua ação seja o caminho para a conquista de 

direitos, pode e deve ser em si uma ação educativa libertária.   

Outro aspecto importante diz respeito ao financiamento de ações de educação não 

formal. Normalmente, realizado por agentes da sociedade ou em parcerias com órgãos públicos 

ou instituições e empresas privadas. É comum haver a necessidade de uma arrecadação extra 

realizada pelos educadores sociais, que executam campanhas de ajuda financeira, como rifas, 

encontros, bingos entre outros, não sendo esta uma característica do projeto sociocultural por 

nós pesquisado.  

A prática do educador social se dá, portanto, em cenários com diferentes fontes de 

recursos financeiros e muitos aprendizados. Gohn afirma que: 

O aprendizado do educador social realiza-se como em uma mão dupla, ele aprende e 

ensina, o diálogo é o meio da comunicação, mas a sensibilidade para entender e captar 

a cultura local do outro, do diferente, do nativo daquela região é algo primordial A 

escolha dos temas geradores dos trabalhos com uma comunidade não pode ser 

aleatória ou pré-selecionada, sendo imposta do exterior para o grupo, os temas devem 

emergir de assuntos gerados no cotidiano daquele grupo, que tem alguma ligação com 

a vida cotidiana considerada a cultura local em termos de seu modo de vida, faixas 

etárias, grupos de gênero, nacionalidades, religiões e crenças, hábitos de consumo, 

práticas coletivas, divisão do trabalho no interior das famílias, relações de parentesco, 

vínculos sociais, redes de solidariedade construídas no local (2013, p.21). 

O autor também salienta que o educador social deve participar de todo processo de 

produção de saberes “a partir da tradução de culturas locais existentes, e da reconstrução e 

ressignificação de alguns eixos valorativos, tematizados segundo o que existe, em confronto 

com saberes novos que se incorporam” (GOHN, 2013, p. 23). A construção no processo não 

formal é coletiva, uma troca constante de saberes, com base no diálogo com os educandos e a 

equipe pedagógica.  

A função de educador social é reconhecida pela Classificação Brasileira de Ocupações 

– CBO1, que apresenta como sinônimo de educador social: arte-educador, educador de rua, 

 
1 A Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) é uma sistematização técnica elaborada pela Secretaria de 

Políticas Públicas de Emprego (SPPE) do Ministério do Trabalho, que reconhece, nomeia, codifica os títulos e 

descreve as características das ocupações do mercado de trabalho brasileiro78. O educador social passou a 

integrar a CBO em 21/01/2009. (Dados da Classificação Brasileira de Ocupações, 2018, acessado em 19/03/2019 

às 11:14h). 
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educador social de rua, instrutor educacional e orientador sócio educativo. Na categoria 

delimitada, a função de educador social pertence à mesma família ocupacional (terminologia 

apresentada pelo CBO) dos Conselheiros Tutelares e tem obrigatoriedades afins, como:  

Desenvolver ações para garantir direitos, têm atribuição de identificar as violações e 

ofensas, orientando o assistido juntamente com seus familiares sobre seus direitos, 

fazer encaminhamentos a entidades e serviços; denunciar situações de risco e solicitar 

resgate, podendo também, tomar parte da atividade e reencaminhar o 

assistido/usuário/educando, se necessário (CBO, 2009, p.07). 

Ainda segundo a CBO (2009), os profissionais devem: 

Criar vínculos com os destinatários de suas atividades, conscientizá-los sobre riscos, 

aconselhá-los para despertar neles o desejo para mudar de vida, resgatar sua 

autoestima, apontar alternativas, despertar aptidões e habilidades. Identificar 

necessidades e demandas. O profissional educador social deve receber informações 

sobre violação de direitos, dialogar e observar necessidades de 

assistidos/usuários/educandos, estabelecer contatos com familiares e vizinhança, 

levantar dados estatísticos, pesquisar histórico familiar e, também, monitorar 

comportamentos (p.12). 

Para a CBO, a função do educador social é: 

Desenvolver atividades socioeducativas. O trabalho profissional deve oportunizar 

outro enfoque aos assistidos/usuários/educandos, convidando-os para participar de 

atividades socioeducativas, com desenvolvimento de oficinas, atividades artísticas, 

todas aptas a construir hábitos, tendentes sempre ao aconselhamento sobre mudanças 

de comportamento. Devem ser priorizadas atividades de lazer, cultura, laborterapia, 

espiritualidade, recreativas, esportivas e lúdicas, sempre com acompanhamento 

pedagógico. Deve-se atentar para os procedimentos de segurança para os profissionais 

e educandos (CBO, 2009, p.13). 

A CBO ainda destaca o perfil específico para a função, como ter disponibilidade para: 

trabalhar em equipe, servir de exemplo, inspirar confiança, buscar identificação, 

empatia, despertar esperança, exercitar atividade de escuta, demonstrar entusiasmo, 

criatividade, facilidade de comunicação, persistência e capacidade de compreensão 

(...) respeitar diferenças, assumir riscos, evidenciar coragem, tomar decisões, 

administrar conflitos, demonstrar autocontrole, ter capacidade de negociação, 

demonstrando proatividade e flexibilidade. (CBO, 2009, p.14). 

O educador social desenvolve sua prática baseado em uma metodologia de trabalho 

voltada às camadas populares, a fim de exercer seu fazer com uma forte tendência libertadora. 

Trata-se, portanto, de uma prática que se aproxima dos pressupostos freireanos, por seu 

compromisso com o diálogo e a rigorosidade, voltados àqueles que são historicamente 

marginalizados e fortemente impactados pela negação de acesso aos bens sociais, culturais e 

materiais. 

Ao educador social, cabe a função ética de ser, como denomina Freire (2011a, p. 12) na 

obra “Pedagogia da Autonomia”, um “educador progressista”, que não pode se eximir do 

exercício de uma pedagogia democrática e capacitadora da emancipação do ser, “uma 
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pedagogia fundada na ética, no respeito à dignidade à própria autonomia do educando” (2011a, 

p. 12).  

Exercer a função de educador social diz muito mais sobre o “ser educador” do que, 

profissionalmente, a respeito do professor que “deposita” o conteúdo programático. Cabe ao 

educador social atuar no exercício permanente da “convivência amorosa com seus alunos e na 

postura curiosa e aberta que assume, e ao mesmo tempo, provoca-os a se assumirem enquanto 

sujeitos sócio-histórico-culturais do ato de conhecer” (FREIRE, 2011a, p. 12). 

O educador social é, via de regra, um militante, cuja formação, na maioria das vezes, é 

adquirida nas bases dos movimentos sociais, na luta diária pela construção de um mundo mais 

justo e, principalmente, no amor e na crença de que a mudança do mundo começa e termina 

pela transformação do próximo. Essa crença, combustível para o trabalho diário desses 

profissionais, pode ser melhor compreendida por meio das palavras do pesquisador Antônio 

Pereira (2017, p. 95): 

A presença de uma política pública de formação dos educadores sociais e a 

responsabilização do Terceiro Setor nesse processo é dificultada pelo discurso 

ideológico existente nos meios educacionais e de assistência social de que esse 

profissional é um militante, e quem o forma é essa base – a dos movimentos sociais –

, portanto a exigência por formação inicial e continuada não é preponderante. Isso 

implica a desvalorização salarial e a precarização do seu trabalho na ausência de 

parâmetros psicofísicos de atuação profissional. Também esconde o caráter 

ideológico de impor uma visão caritativa na profissão e, ao mesmo tempo, desmotiva 

a luta dos movimentos sociais de educadores que desejam responsabilizar o Estado e 

o Terceiro Setor pelo fomento de políticas formativas desse profissional. Obviamente, 

o que está subjacente é que o educador social arque com o ônus da sua formação 

profissional, pois tanto o setor público, como as Organizações Não Governamentais 

(ONGs), selecionará aqueles com formação de nível superior. 

No viés da não exigência de formação superior do educador social está amaparado o 

trabalho voluntário, de importância extrema em movimentos sociais, como os de cunho 

religioso e comunitários, mas que carrega consigo estigmas de depreciação à atividade exercida. 

É no desenvolvimento da atividade voluntária que o educador social, muitas vezes, é alocado 

às margens do trabalho desenvolvido, em equipes multidisciplinares. 

Tal flexibilização acerca da exigência da formação acadêmica para os profissionais da 

educação não formal acaba permitindo a sua desvalorização enquanto sujeito e a de seu fazer, 

como problematiza a pesquisadora Jacyara Paiva (2015, p. 17-18): 

É como se a Educação Social seguisse por uma trilha alternativa enquanto a Educação 

Escolar por um caminho asfaltado, não menos complexo. [...] O educador social é 

hoje um educador das margens que também de alguma forma está à margem e nela 

caminha precariamente, sem formação oficial, são brasileiros que se propõem a 

caminhar com os oprimidos.  
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O educador social destaca-se como profissional comprometido com a emancipação dos 

indivíduos advindos de comunidades, vinculados a organizações não governamentais e/ou a 

programas da área da assistência social, no setor da proteção Social Básica2, que se destina à 

prevenção de situações de risco e promove o fortalecimento dos vínculos familiares e 

comunitários.  

Gohn (2010) destaca que o educador social pode ser considerado também um dos 

protagonistas na construção de ações interventivas que promovam espaços de aprendizagem e 

protagonismo juvenil, possibilitando a interlocução e o diálogo com camadas econômicas, 

educacionais e socialmente vulneráveis e, por vezes, invisibilizadas. Desse modo, é exigido ao 

profissional da educação social muito mais que disponibilidade e formação acadêmica, é 

exigido ética, entendida como “A coerência entre o que digo, o que escrevo e faço” (FREIRE, 

2011, p.101).  

Para adquirir ética profissional é necessário saber de si. Freire (2011, p. 126) destaca 

que prefere “ser criticado como idealista e sonhador inveterado por continuar, sem relutar, a 

apostar no ser humano”, a se bater “por uma legislação que o defenda contra as arrancadas 

agressivas e injustas de quem transgride a própria ética”.  

Ao ler criticamente o mundo que habita e suas injustiças, o educador social refletirá 

sobre a prática educativa e suas responsabilidades para com seus educandos, como corpo 

consciente. Para Freire:  

A consciência é exigência humana [...] A consciência do mundo e a consciência de si 

como ser inacabado necessariamente inscrevem o ser consciente de sua inconclusão 

num permanente movimento de busca [...] O inacabamento de que nos tornamos 

conscientes nos faz seres éticos (2011, p.54-58). 

É como corpo consciente que o educador social pratica o respeito à autonomia e à 

dignidade de cada um. Seu trabalho é um imperativo ético e não um favor que pode ou não 

conceder aos outros. Se a ética deve alimentar todo seu fazer pedagógico e toda relação com o 

outro, ser educador social, portanto, é ser agente da justiça e da emancipação social, afirmando 

que qualquer discriminação é imoral, e que lutar contra ela é um dever, por mais que se 

reconheça a força dos condicionamentos a enfrentar. “A boniteza de ser gente se acha, entre 

 
2 Proteção Social Básica: visa à prevenção de situações de risco, por meio do desenvolvimento de potencialidades 

e aquisições, e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Destina-se à população que vive em 

situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação e/ou fragilização de vínculos afetivo-

relacionais e de pertencimento social. Prevê o desenvolvimento de serviços, programas e projetos locais de 

acolhimento, convivência e socialização de famílias e indivíduos, conforme a situação de vulnerabilidade 

apresentada. São eles: Centro de Referência da Assistência Social (Cras), Projeto Agente Jovem de 

Desenvolvimento Social e Humano, serviços continuados para o atendimento a crianças, adolescentes, famílias 

e idosos, Benefício de Prestação Continuada (BPC) e Programa de Atenção Integral à Família (PAIF). 
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outras coisas, nessa possibilidade e nesse dever de brigar” (FREIRE, 2011, p.36), resistir e 

perceber que talvez seja o processo socioeducativo o caminho mais fértil da construção do ser, 

da igualdade e do respeito pelo próximo.  

 

3.2 PRÁTICA TEATRAL COMO ATO POLÍTICO E PRÁTICA DE LIBERDADE: 

APROXIMAÇÕES COM A EDUCAÇÃO POPULAR 

“A palavra integra os arsenais da opressão... e da revolta.” (Augusto Boal) 

 

Carlos Rodrigues Brandão (1986), sabiamente, inicia seu texto sobre educação popular 

trazendo em primeiro plano a valoração da palavra. Para o autor, nada é mais simbólico que o 

poder de dizer, de emitir a própria voz, de expressar-se e ser legitimamente ouvido. O autor 

elucida que 

A divisão social do trabalho faz, de quase todos os mundos sociais da América Latina, 

lugares onde o saber e a palavra que o conduz não estão igualitariamente distribuídos 

de modos diferentes, mas são desigualmente repartidos de modo hierárquico. São 

repartidos de tal forma que, sob a aparência de que todas as pessoas possam saber, em 

princípio, a respeito de tudo e, livres, dizerem todas as coisas, apenas poucas pessoas 

de fato alcançam e possuem níveis de saber de que equivalem ao poder do controle 

dos direitos de falar e saber de todos os outros. Aqueles que possuem, como direito 

próprio ou delegado, o poder de dizer a palavra que se apresenta como conhecimento 

legítimo e necessário e que, portanto, consagra uma ordem social que, por sua vez, 

garante a “verdade” e o poder da palavra legítima (BRANDÃO, 1986, p. 07). 

No que tange o desenvolvimento do ser humano, para a construção de sua identidade e 

sua constituição enquanto ser pensante, a linguagem é essencial, pois permite articular os 

pensamentos, dar significados aos espaços e às pessoas, construir diálogos e compartilhar 

culturas. Na prática teatral, é incontestável a importância da linguagem e seu uso como 

ferramenta de poder político. Nesse sentido, Boal (2009, p. 70) esclarece que: 

Palavras são símbolos. Para que o símbolo exista, é necessária a concordância dos 

interlocutores. Como quase tudo na vida social, também as palavras se tornam objeto 

de encarniçadas lutas. A etimologia mostra a correlação de forças da sociedade no 

momento em que fabricou uma palavra a fim de revelar – ou esconder – a verdade. A 

semântica torna-se um campo de batalha em que todas as forças em conflito procuram, 

a cada palavra, atribuir-lhe o sentido que mais lhe convenha. A luta semântica é luta 

pelo poder. 

Dizer a palavra implica em concordância e encontro, mas não sem luta coletiva.  

Na verdade, se dizer a palavra é transformar o mundo, se dizer a palavra não é 

privilégio de alguns homens, mas um direito dos homens, ninguém pode dizer sozinho 

a palavra. Dizê-la sozinho significa dizê-la para os outros, uma forma de dizer sem 

eles e, quase sempre, contra eles. Dizer a palavra significa, por isso mesmo, um 

encontro de homens. Este encontro que não pode realizar-se no ar, mas tão-somente 

no mundo que deve ser transformado, é o diálogo em que a realidade concreta aparece 

como mediadora dos homens que dialogam (FREIRE, 1981 apud BRANDÃO, 1986). 
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Pensar a educação popular, no contexto não formal, significa pensar uma proposta à 

margem da educação tradicional, uma pedagogia do povo e com o povo, que se descobre imersa 

em suas vivências, histórias e narrativas. Uma educação que sobrevive junto às dores e mazelas 

e que, principalmente, resiste a tantas e diversas opressões, objetivando “dizer sua palavra” ao 

contrário de servir ao sistema político, tantas vezes silenciador.  

A palavra nada mais é que um meio para que o diálogo se faça. E a dialogicidade é base 

fundante do pensamento Freireano, citada em diversas obras como na “Pedagogia do Oprimido” 

em que “o encontro dos homens, mediatizados pelo mundo, para pronunciá-lo”. Para Freire 

(2011, p. 23), “Se é dizendo a palavra com que, pronunciando o mundo, os homens o 

transformam, o diálogo se impõe como caminho pelo qual os homens ganham significação 

enquanto homens”.  

Se o diálogo, a palavra, é fundamento do processo da humanização, da libertação, da 

busca pela autonomia, “é uma exigência existencial”, não pode ser aceito que ele seja reduzido 

à uma educação depositária de ideias, como a educação bancária, desumanizando e inundando 

o indivíduo de ideias do outro, “nem tampouco tornar-se simples troca de ideias a serem 

consumidas” (FREIRE, 2011a, p. 26). 

Para Freire, o diálogo, poder de libertação, é sinônimo de amorosidade. “Não há diálogo 

[...] se não há um profundo amor ao mundo e aos homens. Não é possível a pronúncia do mundo, 

que é um ato de criação e recriação, se não há amor que o funda [...]. Sendo fundamento do 

diálogo, o amor é, também, diálogo” (FREIRE, 1987, p. 79-80).  

Freire construiu uma proposta de Educação Popular, cujo conceito de conscientização 

acompanha o processo educativo. Segundo o autor, “A pessoa conscientizada é capaz de 

perceber claramente, sem dificuldades, a fome como algo mais do que seu organismo sente por 

não comer, a fome como expressão de uma realidade política, econômica, social, de profunda 

injustiça.” (FREIRE, 1994, p. 225). 

Após o golpe de 1964 no país, conforme a nova ideologia política e econômica, reformas 

voltadas à transformação da educação convencional em educação tecnicista foram se 

instaurando diante das opressões.  Não é objetivo da presente pesquisa aprofundar na 

contextualização histórica da educação popular no Brasil, mas sim, aproximar seus 

pressupostos da experiência aqui relatada. As histórias dos participantes de nossa pesquisa, seja 

por sua herança genética agravada por vulnerabilidades sócio econômicas, como por suas 

historicidades e inúmeras negligências socioculturais, nos motivaram a buscar na Educação 

Popular contribuições para pensar o fazer teatral. 
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A prática educativa do grupo de Teatro Pé no Palco, aqui investigada como processo de 

formação da Identidade Negra, se assemelha aos pressupostos da educação popular por 

compartilhar a valoração dos saberes de seus indivíduos, considerando suas realidades culturais 

na construção dos novos saberes. Além disso, se responsabiliza com o desenvolvimento crítico 

de seus envolvidos, estimulando, por meio da linguagem do teatro, o diálogo e a palavra como 

potência de transformação social e formação de consciência crítica, bem como a organização 

do trabalho político para a afirmação do indivíduo. 

A experiência teatral investigada se dá no âmbito da educação não formal e se aproxima 

da educação popular por valorizar os indivíduos sociais, tornando esse espaço um lugar de 

encontros baseados no afeto e no fazer com o outro. É aprender a partir do conhecimento do 

outro e ensinar a partir de palavras e temas geradores do cotidiano dele, característica inerente 

à pedagogia do Oprimido de Freire e ao Teatro do Oprimido, de Boal, para quais a educação é 

caminho que passa pela conscientização e pela amorosidade. 

Ao abordar uma educação popular baseada na amorosidade, na formação da cidadania 

e na libertação, Freire (2011, p. 109) aponta que: 

Esta é a razão por que não é possível o diálogo entre os que querem a pronúncia do 

mundo e os que não a querem: entre os que negam aos demais o direito de dizer a 

palavra e os que se acham negados desse direito. É preciso primeiro que os que assim 

se encontram negados no direito primordial de dizer a palavra reconquistem esse 

direito, proibindo que este assalto desumanizante continue. 

A humanidade está em constante transformação. Diversas propostas político-

pedagógicas de educação popular, seja nas comunidades, nas igrejas, nas reuniões de bairro e, 

obviamente, nas escolas, ONG’s e projetos sociais seguem, no século XXI, confrontando a 

lógica da exclusão. Como afirma Freire (1993, p. 21), “A educação popular é mobilização 

popular para o exercício do poder que necessariamente vai se conquistando”.  

Freire (1993) entende a educação popular como o esforço de mobilização, organização 

e capacitação das classes populares, “capacitação científica e técnica”. Compreendendo que é 

preciso haver uma transformação nessa organização educacional de caráter burguês que ‘está 

aí’, para que se possa “fazer escola de outro jeito”. Ao pensar a educação, Freire (1992, p. 53) 

propõe então uma “estreita relação entre escola e vida política”, a qual requer um novo educador 

cujo papel não mais será de “encher o educando de conhecimento, de ordem técnica ou não, 

mas sim o de proporcionar, através da relação dialógica educador-educando, a organização de 

um pensamento correto em ambos”. É nessa relação dialógica que o fazer teatral, por nós 

investigado, baseia suas práticas educativas. 
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Toda educação exige rigorosidade, a escolha de um caminho e a consciência de uma 

trajetória. Em determinado momento, o educador terá que se decidir, como afirma Freire (1967, 

p. 37), “entre uma educação para domesticação, para a alienação, e uma educação para a 

liberdade. Educação para o homem-objeto ou educação para o homem-sujeito”.  

É necessário que seja feita uma educação do povo, não para ele ou dele, mas com ele. 

Junto. Lado a lado. Respeitando e admirando-o. Na práxis, como traz Freire (2011, p. 108): 

Existir, humanamente, é pronunciar o mundo, é modificá-lo. O mundo pronunciado, 

por sua vez, se volta problematizado aos sujeitos pronunciantes, a exigir deles novo 

pronunciar. Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, 

na ação-reflexão. 

O diálogo crítico é libertador, por isso mesmo que supõe a ação a ser feita com os 

oprimidos, qualquer seja o grau em que esteja a luta por sua libertação. Não um diálogo às 

escâncaras, que provoca a fúria e a repressão maior do opressor (FREIRE, 2013, p. 57). 

Freire se posicionou sempre em favor de uma determinada forma de educar para ler o 

texto e o contexto. Na perspectiva da educação popular, o trabalho com as pessoas, em projetos 

educacionais se traduz na libertação dos “esfarrapados do mundo”. E é em concordância com 

seu pensamento de libertação e fé na educação popular que caminhamos, paralelamente com a 

certeza de que somente uma educação dialógica, que permita as diversas e múltiplas vozes, será 

capaz de alterar as estruturas fundantes e opressoras da sociedade.  

Como reforça Boal (2009, p. 149), “Palavra, som e imagem são as mais poderosas 

formas de comunicação do ser humano. Devem ser democratizadas como a terra, a água e o 

ar”. Sendo assim, optar pelo teatro enquanto ação educativa que se baseia nos pressupostos de 

uma Educação Popular, pautada no Teatro do Oprimido de Boal, no contexto de um projeto 

social, é assumir-se uma educadora libertária. É, organicamente, ser política, lutar pelo direito 

democrático de cada um poder dizer livremente a sua palavra e ser ouvido democraticamente, 

é enfrentar o sistema que silencia e que dita a várias vozes as múltiplas maneiras de silenciar os 

oprimidos, é tornar-se objeto de transformação e formação para a cidadania. É, ainda bem, um 

caminho sem volta.  

 

3.3 IDENTIDADE NEGRA 

 

Os pressupostos da Educação Popular nos levam a pensar na importância do sentimento 

de identidade. Isso porque os elementos da educação popular (diálogo, participação) e as ações 

de educação popular (cultura, conhecimento, criticidade) são em nosso entendimento, 

fortalecedores da construção da identidade. 
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Como dito anteriormente, essa pesquisa pretende investigar o processo de construção 

da Identidade Negra nos indivíduos pesquisados, atores do grupo de Teatro Pé no Palco, 

educandos do Projeto Social Garoto Cidadão, no qual a pesquisadora atuou como educadora 

social por nove anos, entre 2009 e 2018. Daí, a necessidade de trazer, neste tópico do texto, a 

concepção de identidade. 

Partimos do conceito de identidade explorado por Stuart Hall (2006, p.10-15), segundo 

o qual “dentro de nós há identidades contraditórias, empurrando em diferentes direções, de tal 

modo que nossas identificações estão sendo constantemente deslocadas”. Hall aborda a 

identidade em três concepções diferentes: o sujeito do Iluminismo (o homem centro do 

universo), o sujeito sociológico (aquele que se configura dentro de uma sociedade) e o sujeito 

pós-moderno (que projeta a si próprio nas diversas identidades culturais, internalizando seus 

significados e valores). 

Hall traz a perspectiva de que a identidade “estabiliza tanto os sujeitos quanto os mundos 

culturais que eles habitam, tornando ambos reciprocamente mais unificados e predizíveis”. O 

autor explica o processo de identificação como algo que projetamos, manifestamos e, por meio 

do qual, nos tornamos presença no mundo. Um processo, portanto, “mais provisório, variável 

e problemático” e, acrescento, político.  

Para o autor: 

A identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma fantasia. Ao 

invés disso, à medida em que os sistemas de significação e representação cultural se 

multiplicam, somos confrontados por uma multiplicidade desconcertante e cambiante 

de identidades possíveis, com cada uma das quais poderíamos nos identificar – ao 

menos temporariamente (HALL, 2006, p.13). 

Antes de investigar o processo da construção da Identidade Negra nos indivíduos da 

pesquisa, é necessário entender que a construção social da identidade individual é um processo 

múltiplo e diverso. A identidade de um indivíduo nada mais é que um conjunto de identidades 

particulares: de caráter sexual, social, econômico, geográfico, e, inclusive, nacional. No Brasil, 

por fatores históricos e culturais, a construção da identidade é atravessada pelas condições 

impostas para desenvolverem, ou não, sentimentos de autovalorização, de rejeição aos 

preconceitos que lhes são dirigidos e de força suficiente para lutarem para ser reconhecidos 

como iguais, em suas diferenças. 

Na construção da identidade individual, há diversas identidades coletivas associadas à 

cultura e história do indivíduo, que refletem uma identidade mais abrangente, refletindo ou 

impondo seu caráter hegemônico em relação às outras. Hegemonia esta que tende a ser 

minimizada por nossa sociedade em benefício das identidades dominantes, dando vazão a 
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discursos vazios e infundados como, por exemplo, o mito da “democracia racial” vigente no 

Brasil.  

Para Dubar (2005), a identidade de alguém não pode ser analisada fora das trajetórias 

sociais nas quais os indivíduos constroem identidades para si e para o grupo no qual interagem. 

A construção da identidade do ser humano, enquanto ser social situado em determinada 

categoria social, está diretamente ligada a seu processo de socialização.  Tal socialização 

acontece no convívio da própria família, no pertencer à determinada comunidade e na trajetória 

escolar.  

De acordo com Calado (1999, p.23), “a busca de construção da identidade implica de 

um lado o esforço de identificar e superar adversidades interpostas a tal caminhada”. São muitas 

as adversidades impostas na caminhada da construção de uma Identidade Negra. 

O grupo negro é o que apresenta menor índice de escolaridade dentre todos os grupos 

que compõem a sociedade plurirracial brasileira, isto significa, por exemplo, que a criança negra 

não tem a mesma chance de acesso à socialização sistemática escolar. Segundo dados 

educacionais organizados pelo movimento Todos pela Educação (2015), “os brancos 

concentram os melhores indicadores e é a população que mais vai à escola”. Os fatores 

socioeconômicos ligados às mazelas da população negra não são objeto de estudo desta 

pesquisa, mas são fatores constantemente presentes no perfil e nos discursos dos participantes 

de nossa pesquisa de campo. 

Não é possível falar sobre um processo de construção da Identidade Negra sem 

considerar os fatores que influenciam diretamente a qualidade de vida dos indivíduos. O perfil 

das crianças atendidas pelo Projeto Social Garoto Cidadão revela uma maioria de educandos 

negros, estudantes de escolas públicas, moradores de bairros periféricos, cadastrados  na rede 

de atendimento à família, portanto, pertencentes a uma realidade que já despertou, em algum 

momento, o cuidado das instituições de proteção, como CRAS (Centro de Referência de 

Assistência Social) e CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social).  

É sabido que a criança negra faz parte da população mais atingida por problemas 

econômicos no Brasil, por maior vulnerabilidade familiar, muitas vezes ficando mais tempo na 

rua, onde é exposta a todo tipo de risco. Mesmo a rede básica de ensino sendo gratuita, faltam 

vagas, e a escola particular não pode ser paga pela maioria da população negra.   

Como afirma João Batista Borges Pereira (1987, p. 34),  

A escola, primeiro núcleo de socialização do indivíduo, é vista por esses grupos 

negros como uma possibilidade de mudança social e de acesso a oportunidades. 

Porém, a instituição escolar reproduz em seu micromundo o esquema estrutural da 

relação brancos e negros, uma relação de dominação e subordinação. A mensagem 
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que a escola transmite reflete toda a estereotipia que circula na sociedade brasileira: a 

imagem estigmatizada do negro. Detecta-se essa estigmatização nos livros didáticos, 

na literatura, nas exposições orais e comportamentos de professores e até mesmo nas 

brincadeiras lúdicas entre as crianças. 

O imaginário construído pela sociedade, de que estudando se é possível alcançar um 

nicho social acima do herdado geneticamente, desconsidera, assim, todos os outros fatores sócio 

econômicos que cercam a formação do indivíduo, podendo fazer com que o negro se frustre 

sucessivamente ao longo de sua construção identitária. Como afirma Bourdieu (1997, p. 482), 

“A exclusão não se dá mais na escola e sim na sociedade que faz um processo de eliminação 

sutil, que ilude suas vítimas”. O fracasso pós escolaridade faz com que as instituições escolares 

sejam vistas como conto de fadas, insuficientes na luta pela busca de posições sociais.  

O projeto social Garoto Cidadão, enquanto um espaço de educação não formal que os 

alunos frequentam no contraturno da escola, é um local que recebe todo o conteúdo escolar 

trazido pelos alunos. Por isso, diversas vezes coube a nós, educadores sociais, ampliar os 

debates acerca de temas apresentados de forma superficial, por diversos motivos, na educação 

formal. Portanto, as aulas de teatro serviam como palanque para debates políticos de extrema 

importância, que muitas vezes não cabiam no currículo das escolas, como o racismo, por 

exemplo.  

Não é parte da pesquisa proposta determinar os fatores que causam as lacunas 

pedagógicas das escolas apresentadas aqui, percebidas nos discursos dos educandos 

pesquisados. Lacunas estas sobre temas socialmente relevantes e que ainda se apresentam de 

forma tímida no conteúdo programático das instituições escolares frequentadas por eles. Mas 

cabe a nós perguntar se esse déficit não só trouxe prejuízos ao desenvolvimento identitário dos 

indivíduos, mas se deu como um dos fatores que despertaram o interesse dos educandos do 

grupo de teatro nos debates acerca do tema ‘racismo’ na nossa vivência aqui relatada.  

O ambiente escolar é reflexo da sociedade na qual se está inserido e, portanto, carregado 

de valores e discursos culturais que podem reforçar estereótipos preconceituosos e 

discriminatórios de raça e classe, que fazem com que essas crianças sejam vistas e tratadas de 

maneira preconceituosa. Atitude que reflete a sociedade e reforça comportamentos e estigmas 

que prejudicam na formação da identidade do grupo negro.  

É crucial, neste ponto do texto, abordarmos o racismo enquanto estrutura de poder e 

opressão vigente na sociedade atual e, principalmente, na vida dos indivíduos investigados neste 

estado. Como afirma Francisco Bethencourt (2018, p. 28-29), “os termos ‘racista’ e ‘racismo’ 

foram criados recentemente, em finais do século XIX, início do XX, para designar aqueles que 

promoviam a teoria racial combinada com a hierarquia de raças”. Ainda sobre a terminologia: 
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Nas décadas de 1920 e 1930, os termos ‘racista’ e ‘racismo’ assumiram o sentido de 

hostilidade contra grupos raciais. Essas inovações linguísticas refletiam as políticas 

de segregação no Sul dos Estados Unidos e o desenvolvimento, na Europa, de 

movimentos nacionalistas baseados em teorias raciais [...] Os antônimos ‘antirracista’ 

e ‘antirracismo’ foram cunhados nas décadas de 1930 e 1950, respectivamente, para 

manifestar o protesto político contra os preconceitos, a discriminação e a segregação 

raciais (BETHENCOURT, 2018, p. 29).  

O racismo, enquanto estrutura de poder, tem sua existência comprovada historicamente, 

e, inacreditavelmente, precisa ter sua presença constantemente reforçada na cultura brasileira, 

apesar de se apresentar de diversas maneiras óbvias na estrutura socioeconômica da nossa 

sociedade.  

Ainda, acerca da relação do racismo e as relações de poder na sociedade:  

A interpretação marxista associa o racismo às relações de produção, considerando os 

preconceitos quanto à ascendência étnica e as ações discriminatórias como princípios 

básicos ideológicos e políticos da acumulação de capital, que servem para manter os 

salários baixos e para justificar a exploração dos tipos de seres humanos considerados 

inferiores. Trata-se de uma atualização inteligente para os tempos modernos da noção 

aristotélica de escravidão natural, que justificava e criava um contexto natural para a 

existência do trabalho escravo (BETHENCOURT, 2018, p.27). 

É perceptível que esta visão, ainda que essencial, corre o risco de ser uma consciência 

ingênua, visto que delimita e reduz a estrutura do racismo somente sob a perspectiva econômica, 

criando assim uma complexidade que limita o poder explicativo do tema. Para compreender o 

racismo enquanto estrutura de dominação e poder, é preciso ampliar tal entendimento para além 

do âmbito econômico, alargando sua perspectiva para abordagens políticas e sociais.  

O conceito de raça, também se mostra necessário de reforço semântico enquanto 

fortalecimento do discurso contestado do racismo, refutado tristemente por movimentos de 

representatividade política da nossa atual sociedade brasileira, que buscam, por meio da 

negação da existência da divisão social baseada no conceito racial, o enfraquecimento das lutas 

dos movimentos antirracistas, incluindo em seu coro o  Presidente da República do Brasil, que, 

em entrevista pública amplamente divulgada em maio de 2019, afirmou a inexistência no Brasil 

de estruturas racistas de poder e também que tal discussão se fazia repetitiva e desnecessária, 

sendo obviamente desmentido por inúmeras pesquisas científicas e dados estatísticos.  

Se, por um lado, o termo “racismo” adquiriu um significado próprio, absorvido de forma 

orgânica na sociedade, mesmo que fortemente questionado, o termo ‘raça” se apresenta ainda 

de forma extremamente instável. Sobre a terminologia, Bethencourt (2018, p. 29) afirma que: 

O termo raça foi usado pelos afro-americanos para expressar a sua identidade coletiva 

e subverter o uso pejorativo original da palavra. A questão do ‘desejo’ de raça foi 

examinada nesse contexto político e cultural. É necessária a reavaliação do conceito 

de identidade como percepção relacional de pertencimento que afeta indivíduos, 

grupos e comunidades ao longo do tempo, bem como nos diversos locais, num 
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processo sistemático de construção e reconstrução. O racismo certamente 

desempenhou um papel relevante entre os grupos-alvo, dando origem a relações 

complexas de identidades resistentes. 

Ainda sobre o conceito de “raça” Guimarães (2002) nos alerta: 

Primeiro, não há raças biológicas, ou seja, na espécie humana nada que possa ser 

classificado a partir de critérios científicos e corresponda ao que comumente 

chamamos de raça; segundo o que chamamos de raça tem existência nominal, efetiva 

e eficaz apenas no mundo social e, portanto, somente no mundo social pode ter 

realidade plena (GUIMARÃES, 2002, p. 50). 

No texto de Guimarães, fica nítida a importância que a palavra e a concepção de “raça” 

têm para os movimentos sociais enquanto afirmação identitária, principalmente na sociedade 

brasileira, em que não há uma linearidade marcante e significativa quanto às hierarquias de 

classe. Como salienta o autor: 

[...] uma vez que no Brasil, os operários industriais tenderiam ou a reproduzir no meio 

urbano tais lações de clientela ou a aspirar à condição das camadas médias urbanas. 

Aliás, essa aspiração e auto identificação do operário industrial com as classes médias 

também foram detectadas durante o processo de industrialização tardia de outras áreas 

brasileiras (GUIMARÃES, 2002, p. 39). 

Portanto, o termo “raça” adquire no contexto brasileiro, para além de seu caráter 

biológico, aspecto social de identificação, como esclarece Guimarães (2002, p. 50): 

Raça é não apenas uma categoria política necessária para organizar a resistência ao 

racismo no Brasil, mas é também categoria analítica indispensável: a única que revela 

que as discriminações e desigualdades que a noção brasileira de “cor” enseja são 

efetivamente raciais e não apenas de classe. 

 

Guimarães (2002) desmitifica, então, o conceito, desvinculando-o da definição 

biológica e reafirmando a necessidade de reelaboração sociológica do conceito, o qual deve 

“reconhecer o peso real e efetivo que tem a ideia de raça na sociedade brasileira, em termos de 

legitimar desigualdades de tratamento e de oportunidades e identificar o conteúdo racial das 

‘classes sociais’ brasileiras”.  

Em um artigo, Munanga (2004) afirma que “por razões lógicas e ideológicas o racismo 

é sempre abordado a partir da raça”, de forma discriminatória, numa perspectiva que a 

sociedade insiste em fazer acerca da definição de raça:  

O racismo é uma crença na existência das raças naturalmente hierarquizadas pela 

relação intrínseca entre o físico e o moral, o físico e o intelecto, o físico e o cultural. 

O racista cria a raça no sentido sociológico, ou seja, a raça no imaginário do racista 

não é exclusivamente um grupo definido pelos traços físicos. A raça na cabeça dele é 

um grupo social com traços culturais, linguísticos, religiosos etc. que ele considera 

naturalmente inferiores ao grupo que ele pertence. De outro modo, o racismo é essa 

tendência que consiste em considerar que as características intelectuais e morais de 

um dado grupo, são consequências diretas de suas características físicas ou biológicas 

(MUNANGA, 2004, p. 24). 
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Reconhecendo, então, o racismo enquanto estrutura de dominação e poder econômico, 

social e estrutural, é preciso pensar nele como sistema opressor que perpassa a realidade dos 

indivíduos desta pesquisa. Surgem, assim, os seguintes questionamentos: “Como o grupo negro, 

que possui características específicas de cor e raça, já internamente estratificado pelo sistema 

de classes, pode construir a sua identidade de maneira diferenciada em relação ao restante da 

população nacional sem comprometer a sua identidade de brasileiro moldada o mais próximo 

ao modelo branco?”; “Como e de que maneira esses estereótipos se apresentaram durante o 

nosso trabalho de teatro nos nove anos de prática do Grupo de Teatro Pé no Palco?”; “Quais 

maneiras e formas cotidianas de representação da cultura negra surgiram entre os alunos de 

teatro, que buscavam discutir os processos de reconhecimento de sua identidade?”; “Como eles 

se autorrepresentam, como representam as diferenças raciais e a cultura negra?”.  

Tais interrogações resumem a complexa função de identificar o que é ser negro no 

Brasil, atualmente, e de explicar a maneira pela qual o grupo age em relação aos mecanismos 

manipuladores da sociedade. A quais mecanismos de manipulação os indivíduos da pesquisa 

foram submetidos? Fatores socioeconômicos? Escolaridade? Características culturais 

familiares? 

Grande parte dessas perguntas foram respondidas pela longa convivência com os 

indivíduos, e suas pistas ficaram registradas nos diários e relatórios feitos pela educadora social. 

Há ainda registros escritos pelos próprios atores, que também adquiriram o hábito de escrever 

suas impressões e observações.  

Tanto nos relatos registrados, quanto nas memórias, que posteriormente se tornavam 

temas geradores para as cenas improvisadas pelos atores e atrizes, era notável a presença das 

figuras negras específicas das famílias, comunidade e escola, o que faziam com que a paisagem 

política, dentro do recorte racial, fosse apresentada àqueles indivíduos. A respeito dessa 

“paisagem”, Hall (2006, p. 21) afirma que:  

De forma crescente, as paisagens políticas são fraturadas por identificações rivais e 

deslocantes – advindas, especialmente, da erosão da “identidade mestra” da classe e 

da emergência de novas identidades, pertencentes à nova base política definida pelos 

novos movimentos sociais: o feminismo, as lutas negras, os movimentos de libertação 

nacional, etc. 

É importante destacar que os participantes de nossa pesquisa são jovens que habitam o 

mundo tecnológico dos movimentos identitários difundidos pelas redes sociais. Tudo está sendo 

debatido e discutido nas redes, e as lutas e os discursos que foram por séculos silenciados pelas 

grandes mídias estão sendo acessadas democraticamente a todo tempo. Tal fato reflete não só 

nos discursos empoderados das meninas, nos cabelos africanizados cada vez mais presentes no 
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cenário jovem, mas também nos questionamentos da construção de si, na maneira de se 

relacionar de forma afetiva ou sexual ou ainda na exigência pela postura cada vez mais 

politizada do professor. 

As diferenças étnico-raciais percebidas na escola, ao longo do processo educacional e 

cultural, transformadas em "deficiência" pelo sistema, acabam criando estereótipos em relação 

aos indivíduos negros, contabilizando-os no seu processo deficitário escolar. Começa-se então 

a usar, por exemplo, as redes sociais como espaço de posicionamento contra o preconceito. 

Nesses espaços virtuais, e nos encontros do grupo, os participantes questionam a 

rotulação que acontece na escola e na sociedade em relação aos indivíduos negros considerados 

indisciplinados, lentos, defasados, atrasados, agressivos e violentos. Problematizam, também, 

a imagem tradicionalmente divulgada do homem negro enquanto bandido, criminoso, 

trabalhador braçal ou a imagem da mulher negra associada a questões relativas à sexualidade 

exacerbada ou somente a atividades vinculadas a serviços domésticos. Resta-nos perguntar: esta 

rotulação, construída de forma crescente e cultural, faz com que o próprio indivíduo referencie 

sua autoimagem a estereótipos subalternizados na sociedade, afetando no processo de 

construção da sua identidade?  

A construção da identidade é um processo múltiplo, também cultural, e é por meio da 

educação que a cultura se projeta, e se sistematiza, via representações construídas na vida 

cotidiana, conceitos e valores acumulados e também transformados por gerações e gerações. 

Esse processo que não se reduz à escolarização, mas sim a todo o desenvolvimento de 

socialização. Como afirma Nilma Lino Gomes (2003, p. 170):  

Tanto a identidade pessoal quanto a identidade socialmente derivada são formadas em 

diálogo aberto, dependem da maneira vital das relações dialógicas estabelecidas com 

os outros. Este é um movimento que passa por qualquer processo identitário e por isso 

diz respeito também a construção da Identidade Negra . 

Sendo assim, falar de construção da Identidade Negra é falar de toda contextualidade 

que permeia a vida desses indivíduos. É perceber o quanto essa realidade se faz presente no 

processo investigado, na construção das cenas, nas discussões temáticas das nossas aulas 

registradas e, principalmente, no que se vê hoje nesses indivíduos mais maduros e conscientes 

da necessidade da luta constante pela igualdade racial.  

Fazer representações que abordem a história e os registros sobre o povo negro, seja por 

meio da literatura, seja no fazer teatral, parece-nos um dos caminhos possíveis para reforçar o 

reconhecimento da identidade negra. A arte de representar, enquanto cenário de autoafirmação 

étnica e cultural, visa desconstruir conceitos e pré-conceitos que, geralmente, objetivam 



41 

desqualificar negras e negros, sistematicamente apresentados como um povo dócil, cordial e 

subserviente. 

Como a construção da Identidade Negra e o reconhecimento dela dependem de todo 

contexto que cerca o indivíduo, temos em Munanga (2004, p. 14) que: 

Essa identidade, que é sempre um processo e nunca um produto acabado, não será 

construída no vazio, pois seus constitutivos são escolhidos entre os elementos comuns 

aos membros do grupo: língua, história, território, cultura, religião, situação social etc.  

Para que se preencha esse vazio, de conhecimento de si mesmo, é necessário um resgate 

na herança da cultura do povo negro, isto é, aquilo que há na memória dos educandos negros 

sobre sua história, origem e raça. De que maneira a deturpação da história impede que os 

indivíduos negros processem sua conscientização? 

Como afirmam Todaro e Costa (2018, p. 100), no artigo intitulado “O racismo contra 

negros numa perspectiva freireana: categorias fundantes”: 

Para que aconteça uma transição de consciência para a conscientização é necessário 

um trabalho educativo crítico, pois ela implica num processo, numa práxis. Faz-se 

necessário que os oprimidos (negros) tomem consciência das razões de seu estado de 

opressão e não aceitem fatalistamente a sua exploração. Isso, porque, ao assumir 

posições passivas, alheadas, com relação à necessidade de sua própria luta pela 

conquista da liberdade e de sua afirmação no mundo estará sendo conivente com esse 

sistema opressor. 

Munanga (2004, p. 16), ao tratar da construção da Identidade Negra na 

contemporaneidade, traz que:  

No que diz respeito aos movimentos negros contemporâneos, eles tentam construir 

uma identidade a partir das peculiaridades do seu grupo: seu passado histórico como 

herdeiros dos escravizados africanos, sua situação como membros de grupo 

estigmatizado, racializado e excluído das posições de comando na sociedade cuja 

construção contou com seu trabalho gratuito, como membros de grupo étnico-racial 

que teve sua humanidade negada e sua cultura inferiorizada. Essa identidade passa por 

sua cor, ou seja, pela recuperação de sua negritude, física e culturalmente.  

Há no Brasil muitos desencontros ideológicos no que tange a questão da Identidade 

Negra, reflexo do processo de branqueamento físico ao qual a população negra brasileira foi 

submetida por meio da mestiçagem. Tais desencontros se refletem nas posturas divergentes dos 

movimentos populares negros que, como afirma Munanga, não conseguem mobilizar todas as 

suas bases populares “e inculcar-lhes o sentimento de uma identidade coletiva, sem a qual não 

haverá uma verdadeira consciência de luta.” (MUNANGA, 2004, p.19).  

Tais desencontros não se justificam por incapacidades, justificam-se na divisão que o 

ideário do branqueamento apresentou ao dividir negros e mestiços, alienando o processo de 

identidade da população negra. Divisão que se apresenta hoje com o debate sobre o colorismo, 
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discriminação que se orienta pela tonalidade da cor da pele, que quanto mais pigmentada for, 

mais exclusão e discriminação irá sofrer a pessoa.  

Importante destacar que o colorismo se difere do racismo no objeto da discriminação, 

enquanto o racismo se pauta na identificação do indivíduo como pertencente a certa raça para 

poder ser excluído ou não, o colorismo se pauta apenas na cor da pele da pessoa. Mesmo que 

uma pessoa seja reconhecida como negra ou afrodescendente, a tonalidade da sua pele é que 

delimita o tratamento ao qual ela será submetida na sociedade. Para Munanga (2004, p. 41), a 

ideologia colorista: 

[...] construída na segunda metade do século XVIII em relação aos não brancos, deu 

origem a um ‘sub-racismo’ das pessoas de cor, que deveria ser denominado racismo 

derivado, na medida em que se trata de uma interiorização e de um reflexo do racismo 

original, o racismo branco. É toda uma cascata de menosprezo que se instalou, indo 

do mais claro ao mais sombrio, descendo toda a graduação das nuanças que acabamos 

de descrever. Não poderia ser minimizado esse tipo de preconceito e essa dialética de 

contradições secundárias.     

Portanto, falar de Identidade Negra no Brasil, é tratar das diversas identidades que 

constituem a negritude de um povo, histórica e culturalmente. É necessário reconhecer, ainda, 

que a Identidade Negra brasileira é mestiça, que não se pauta somente na cultura negra original, 

mas que perpassa as culturas indígenas e locais de cada região desse vasto país. Processo de 

construção identitário que está inundado de fatores herdeiros da ideologia hegemônica baseada 

no ideal de branqueamento.  

Reconhecer-se negro é identificar-se como tal. No Brasil, a percepção das variações dos 

fenótipos ou da aparência física não depende de outros fatores genéticos para delimitar a 

‘posição’ racial do indivíduo. Características como cabelo, traços genéticos, e tom da cor da 

pele são os fatores que determinam tal posição. Assim sendo, o racismo praticado aqui se dá de 

forma mais absurda (se é que existe racismo não absurdo) e ‘cordial’ que em outros países, que 

se baseiam em fatores genotípicos, caracterizados pela herança genética de cada indivíduo, 

muitas vezes invisível às características físicas.   

É, portanto, o relativismo acerca do racismo como estrutura de opressão que vigora na 

cultura brasileira e que abre precedentes para que ele seja constantemente questionado. Tendo 

em vista o relativismo permissivo que a cultura brasileira impõe, é permitido que o racismo seja 

analisado de diferentes maneiras, dadas as condições diferenciadas econômicas, sociais ou 

estéticas. Como afirma Francisco Bethencourt, (2018, p.22), “Nos Estados Unidos uma gota de 

sangue africano define um indivíduo como negro, ao passo que, no Brasil, o status de classe 

média embranquece a tez humana”. Faz-se necessária uma análise mais sistemática do racismo, 

enquanto estrutura social vigente em nosso país, a ser amplamente reconhecido como arma 
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política de um projeto genocida que vigora e afeta diretamente a vida dos negros brasileiros, 

bem como dos indivíduos aqui investigados.  

Fica, assim, constatado que o racismo tem o imenso poder de hierarquizar os grupos 

sociais, dilacerar personalidades, destituir direitos, silenciar multidões, negligenciar 

oportunidades, bem como impor limitações e oportunidades aos indivíduos. Perceber, analisar 

e reforçar a luta contra este sistema imposto, de maneira nada sutil no cenário político atual 

brasileiro, é tarefa inerente à função de educador social.  

Nesse sentido, concordamos com Todaro e Costa (2018) quando trazem a perspectiva 

freireana:  

(...) analisar a libertação do racismo com a perspectiva de Freire, usando um modelo 

de educação que caminha para a conscientização libertadora, pode levar muitos a 

acreditar que estamos sendo ingênuos ou utópicos. Nesse sentido, compartilhamos a 

visão de Freire sobre utopia, pois é esse pensamento que acreditamos ser necessário 

para que a libertação aconteça. Na visão de Freire (1979), o utópico não é o 

irrealizável, não é o idealismo, é a dialetização dos atos de denunciar e anunciar, o ato 

de denunciar a estrutura desumanizante e de anunciar a estrutura humanizante. É 

justamente por isto que a utopia é, também, um compromisso histórico. 

Ideologicamente, num compromisso histórico, por meio da Pedagogia do Teatro do 

Oprimido, que se aproxima dos pressupostos freireanos da Educação Popular, problematizar a 

Identidade Negra dos educandos, atores e atrizes do Grupo de Teatro Pé no Palco significa 

refletir e agir em direção à construção de um mundo novo.  
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4 PEDAGOGIA DO TEATRO DO OPRIMIDO 

 

4.1 QUEM É O OPRIMIDO? 

 

Oprimido, termo que define o foco principal tanto da Pedagogia Libertadora de Paulo 

Freire quanto do teatro de Augusto Boal, é palavra destaque das referências teóricas da ação 

educativa aqui investigada. Oprimido é ainda tema principal do primeiro capítulo da obra mais 

lida de Paulo Freire, o livro a ‘Pedagogia do Oprimido’. 

No primeiro capítulo do livro, Freire apresenta a questão ontológica do termo, 

relacionada à opressão colonizadora que força a negação do papel de indivíduo da própria 

história e de seu próprio ser. A obra em questão traz a problematização da humanização 

libertadora que se mostra como arma imperativa nas relações de opressão.  

Como é sabido, Freire trata os oprimidos como os “esfarrapados do mundo”, apontando 

para as origens históricas da opressão de uma classe que teve usurpado o direito de dizer e criar 

sua própria história. Os oprimidos não somente foram colocados historicamente em condições 

de inferioridade e subalternizados, impedidos de realizarem-se como humanos, como “ser-

mais”, mas gravemente subjugados a um destino percebido culturalmente por eles como 

herança, tendo assim sua opressão naturalizada. 

A Pedagogia Libertadora de Freire e o Teatro do Oprimido de Boal caminham juntos 

com o “estar sendo” do oprimido, que desconstrói seu “posto no cosmos” e busca caminhos 

para sua conscientização e sua humanização, como confirma Freire (2011, p. 12): 

[...] uma pedagogia enraizada na vida dessas subculturas, a partir delas e com elas, 

será um novo contínuo retomar reflexivo de seus próprios caminhos de liberação; a 

pedagogia do oprimido é, pois, libertadora, de ambos, do oprimido e do opressor, pois, 

Hegelianamente diríamos, a verdade do opressor reside na consciência do oprimido. 

Para Freire (2015), a opressão é a negação da vocação do homem de “ser mais”, é 

negação de liberdade, de autonomia, anula a possibilidade de escolha, de opção e de realização 

dos seres humanos. Boal (2003, p. 173-174) define oprimidos como “cidadãos aos quais se 

subtraiu o direito à palavra, ao diálogo, ao seu território, à sua livre expressão, à sua liberdade 

de escolha”. 

Ambos autores, apesar de atuarem em campos diferentes, a saber, a educação e o teatro, 

compartilham uma mesma visão de mundo e adotam métodos que consideram o diálogo como 

base de fortalecimento, acreditam na ética e na estética, utilizam a problematização e estimulam 

a emancipação e a autonomia.  
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Freie e Boal objetivam a transformação social por meio de uma prática reflexiva baseada 

em princípios éticos, anseiando pela superação da dicotomia entre opressores e oprimidos, algo 

que só se extingue quando da conscientização do sujeito acerca da opressão.   

Boal, assim como Freire, defende uma formação crítica, enquanto um dos pilares do 

processo de conscientização. Conhecer a si próprio, reconhecer o outro e libertar-se 

conjuntamente passam a ser potencialidades para a luta social. 

Boal (2009, p. 91) compreende o teatro como ferramenta de libertação: 

[...] palavra, imagem e som, que hoje são canais de opressão, devem ser usados pelos 

oprimidos como formas de rebeldia e ação. Não basta consumir cultura: é necessário 

produzi-la. Não basta gozar arte: é necessário ser artista! Não basta produzir ideias: 

necessário é transformá-las em atos sociais, concretos e continuados. [...] Ser humano 

é ser teatro. 

Freire (2011, p. 18) apresenta o processo de conscientização, como ferramenta para a 

transformação: 

A consciência é essa misteriosa e contraditória capacidade que tem o homem de 

distanciar-se das coisas para fazê-las presentes, imediatamente presentes. É a presença 

que tem o poder de presentificar: não é representação, mas condição de apresentação. 

É um comportar-se do homem frente ao meio que o envolve, transformando-o em 

mundo humano. 

Ainda sobre a conscientização como saída para a opressão, temos em Boal (2009, p. 16) 

afirmando que: 

O pensamento sensível, que produz arte e cultura, é essencial para a libertação dos 

oprimidos, amplia e aprofunda sua capacidade de conhecer. Só com cidadãos que, por 

todos os meios simbólicos (palavras) e sensíveis (som e imagem), se tornam 

conscientes da realidade em que vivem e das formas possíveis de transformá-la, só 

assim surgirá, um dia, uma real democracia. 

A libertação do oprimido, para Freire, passa pela superação do seu processo histórico. 

Somente ele pode libertar a si mesmo para, consequentemente, libertar seus opressores. Esse 

despertar da consciência, tanto em Freire quanto em Boal, utiliza como ferramenta o diálogo 

entre os sujeitos, buscando problematizar a realidade.  

Existir, humanamente, é pronunciar o mundo, é modificá-lo. O mundo pronunciado, 

por sua vez, se volta problematizado aos sujeitos pronunciantes, a exigir deles novo 

pronunciar. Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, 

na ação-reflexão (FREIRE, 2011, p.108). 

Boal defende um processo de libertação semelhante a Freire, no qual os oprimidos só 

podem ser assim chamados se verdadeiramente se reconhecem como tal, pois se reconhecendo 

como oprimidos podem conjuntamente buscar saídas para superarem sua condição. A respeito 

da estreita relação que separa opressores de oprimidos, Boal (2010, p. 23) afirma que: 

Oprimidos e opressores não podem ser candidamente confundidos com anjos e 

demônios. Quase não existem em estado puro, nem uns nem outros. Desde o início do 
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meu trabalho com o Teatro do Oprimido fui levado, em muitas ocasiões, a trabalhar 

com opressores no meio dos oprimidos, e também com alguns oprimidos que 

oprimiam . 

Pautado na diferenciação que separa opressores de oprimidos, Freire (2006, p. 30-31) 

anuncia e denuncia que: 

[...] aí está a grande tarefa humanista e histórica dos oprimidos – libertar-se a si e aos 

opressores. Estes, que oprimem, exploram e violentam, em razão de seu poder, não 

podem ter, neste poder, a força de libertação dos oprimidos – libertar-se a si e aos 

opressores. 

Ao mencionar a concepção de oprimido em Freire e Boal, Gadotti (2010, p. 01) nos 

ensina que: 

a palavra oprimido remete ao momento histórico da origem de sua formação, mas é 

ainda muito atual. Ela os acompanhou por toda a sua vida. Mesmo que por pedagogia 

do oprimido e por teatro do oprimido estejamos falando de uma pedagogia e um teatro 

biófilo, promotor de vida, ou estejamos falando de uma pedagogia e um teatro 

libertador, a palavra que melhor define, ainda hoje, a obra desses grandes lutadores, é 

“oprimido”. Ela continua atual e insubstituível.  

Tal afirmação nos leva a pensar que as relações de opressão ocorrem no campo subjetivo 

individual, mas coexistem no sistema sociopolítico, ampliando nossa percepção para as 

condições ideológicas que permitem que elas aconteçam. Isto significa, por exemplo, que: 

Não se pode compreender a relação entre um trabalhador e um patrão sem tentar 

entender o capitalismo, nem a relação entre um branco e um negro sem levar em conta 

o racismo, ou a relação entre um homem e uma mulher sem considerar o patriarcado 

(Boal, 2010, p.125). 

Sobre as opressões de diferentes grupos sociais, Boal (2010, p. 125) elucida:  

A definição de opressão que mais me convém é: Opressão é uma relação concreta 

entre indivíduos que fazem parte de diferentes grupos sociais, relação que beneficia 

um grupo em detrimento do outro. Nesta tentativa de definição, a opressão está para 

além das relações individuais, não se reduzindo ao que os ingleses chamam “one to 

one relationship” (relação um a um) e tendo sempre algo a mais. 

Para que seja possível reconhecer os oprimidos, é importante identificar as armas que 

os oprimem e as artimanhas que seus opressores utilizam para os manterem inertes sob sua 

alienação dominante. Boal (2009, p. 56) traz a concepção da “estética anestésica” como arma 

fundamental de congelamento cultural e crítico da sociedade, em que as mídias “conquistam o 

cérebro dos cidadãos para esterilizá-los e programá-los na obediência, no mimetismo e na falta 

de criatividade. Mente erma, árida, incapaz de inventar”, é mente dominável, controlável, 

moldável facilmente.   

Boal (2009, p. 18-19) defende o teatro como exercício de formação humana e reforça a 

importância do diálogo e da palavra. Para ele: 
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Somente através da contracomunicação, da contracultura-de-massas, do 

contradogmatismo; só a favor do diálogo, da criatividade e da liberdade de produção 

e transmissão da arte, do pleno, do livre exercício das duas formas humanas de pensar, 

só assim será possível a liberação consciente e solidária dos oprimidos. 

Compartilhamos da crença na potência do teatro enquanto prática pedagógica de 

libertação, reconhecendo-o enquanto arma contra o silenciamento imposto, acreditando na 

essência política que a arte carrega inerente a si. Acerca disso, Boal (2005, p. 13) afirma que: 

O teatro é uma arma. Uma arma muito eficiente. Por isso, é necessário lutar por ele. 

Por isso, as classes dominantes permanentemente tentam apropriar-se do teatro e 

utilizá-lo como instrumento de dominação. Ao fazê-lo, modificam o próprio conceito 

do que seja “teatro”. Mas o teatro pode igualmente ser uma arma de liberação. Para 

isso é necessário criar as formas teatrais correspondentes. É necessário transformar. 

Sendo o oprimido, na perspectiva dos autores aqui referenciados, um ser anulado pelo 

sistema opressor, silenciado, desumanizado, consideramos então, que essa classificação 

encaixa-se nos educandos negros atores e atrizes do Grupo de Teatro Pé no Palco, participantes 

investigados desta pesquisa. Oprimidos pela situação socioeconômica hereditária, por 

pertencerem a comunidades dos bairros mais periféricos da cidade, estudarem em escolas 

menos privilegiadas, por serem alijados das diversas oportunidades que lhes são negadas 

constantemente, estando mais vulneráveis a todo tipo de negação de direitos.  

Optamos, assim, por investigar o Teatro do Oprimido como método que pretende 

problematizar (pré)conceitos, como é o caso do racismo, tema que mais fortemente representou 

a opressão ao longo do processo teatral vivido, revelando-se um forte dificultador do processo 

de construção das identidades e, principalmente, da Identidade Negra. 

 

4.2 O TEATRO DO OPRIMIDO COMO MÉTODO 

 

A principal obra de Augusto Boal chama-se “Teatro do Oprimido”. Ela reúne ensaios 

do autor, escritos desde 1962, em São Paulo, até 1973, em Buenos Aires, época em que estava 

no exílio, tendo sido publicada no Brasil em 1975, pela editora Civilização Brasileira.  

Augusto Boal, carioca, engenheiro químico, pós-graduado pela Universidade de 

Columbia, Nova York, em meados dos anos 50, abandona a carreira científica pela arte teatral. 

De retorno ao Brasil, exercendo as funções de dramaturgo e diretor teatral, Boal é um dos 

primeiros a pôr em prática um projeto de popularização do teatro brasileiro.  

A trajetória de Augusto Boal, como a de muitos "revolucionários", constrói-se, pouco a 

pouco, obedecendo a uma lógica da criação teatral que recusa veementemente a arte como 

isolada da vida. Em 1956, ele dirige o Teatro Arena de São Paulo. De 1958 a 1967, o Brasil 
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descobre peças do repertório americano, europeu, brasileiro e, quase simultaneamente, 

Stanislavski (método de interpretação naturalista) e Brecht (a técnica da Verfremdung – o 

distanciamento alemão). Durante este período, Boal trabalha paralelamente com a "Trupe 

Arena" e os "Núcleos", grupos que realizam experiências teatrais fora do espaço cênico. 

Se até 1964, uma certa liberdade de criação e expressão é tolerada e se, de 1964 a 1968 

ainda lhe é possível fazer teatro, depois de 1968, com a instauração do Ato Institucional nº. 5, 

reforço do golpe militar de 64 e da censura, essa liberdade lhe é usurpada. Restam, apenas, 

experiências mais ou menos clandestinas com os Núcleos, essencialmente sob a forma de 

"teatro jornal". Em 1971, Boal é cassado das suas atividades e condenado à prisão. Em maio, 

deste mesmo ano, parte para a Argentina. 

A expressão “Teatro do Oprimido” surge como título da primeira, e mais importante, 

obra de Boal, na qual o autor homenageia explicitamente Paulo Freire, fazendo a analogia com 

a obra “Pedagogia do Oprimido”. Boal transparece que o aspecto pedagógico dessa proposta 

teatral fica em primeiro plano. O Teatro do Oprimido é, portanto, antes mesmo de uma 

metodologia do fazer teatral, um projeto político.  

O método criado por Augusto Boal é praticado no mundo todo em escolas, presídios, 

hospitais psiquiátricos, instituições historicamente normativas e opressivas. É um método 

dialético, que alia o fazer teatral com a libertação do oprimido. Parte das contradições da 

sociedade real, constrói categorias, hipóteses e conceitos, e, finalmente, retona à sociedade, para 

intervir em suas contradições mediante a práxis. Busca combater a opressão no sentido 

individual e coletivo. Visa libertar o espectador da sua condição passiva, fazendo com que ele 

se desvencilhe também de suas outras opressões. Concordamos com Boal (2009, p. 11), quando 

ele denuncia que “Os que pretendem separar o teatro da política, pretendem conduzir-nos ao 

erro – e esta é uma atitude política.”. 

Teatro Invisível (TI), técnica utilizada na ação educativa aqui analisada, cuja palavra 

“invisível” compõe também o título de nossa pesquisa, é uma das diversas técnicas do Teatro 

do Oprimido. Possui regras estruturais específicas, devendo ser apresentada ao público em 

caráter informal. A técnica objetiva trabalhar com a noção de liberação das opressões sugerindo 

a “conscientização” do espectador e, como consequência, a “desalienação”.  

A preparação do Teatro Invisível deve ser como a de um experimento cênico, reunindo 

os principais elementos: atores interpretando personagens com caracterizações, ideia central 

(que neste contexto é entendida como tema gerador), um roteiro pré-estabelecido, apresentando 

princípio, meio e fim, e que deve ser ensaiado. 
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Boal (1980, p. 85) sugere que, para a elaboração de uma montagem, sejam seguidas as 

regras transcritas abaixo: 

a) O objetivo do Teatro Invisível é tornar visível a opressão; 

b) Os atores não devem jamais cometer qualquer ato de violência contra os espectadores, 

ou intimidá-los – sua ação deve ser sempre pacífica; 

c) A cena deve ser a mais teatral possível, e deve ser capaz de se desenvolver mesmo 

sem a participação dos espectadores; 

d) Os atores devem ensaiar o texto escrito da peça ou da cena, mas também devem 

ensaiar as intervenções possíveis ou previstas dos futuros espectadores; 

e) Um espetáculo de Teatro Invisível deve incluir sempre alguns atores curingas, que 

não participam da ação central e que atuam a fim de aquecer os espectadores, iniciando 

conversas sobre o tema da peça que será representada; 

f) Devem tomar sempre todas as medidas de segurança possíveis, já que cada país tem 

as próprias leis e oferece os próprios perigos – as medidas de segurança não são iguais para 

todos; 

g) Não se deve jamais praticar uma ação ilegal, pois o objetivo do Teatro Invisível é 

precisamente questionar e pôr em causa a legitimidade da legalidade. 

É fundamental que seja escolhido e tratado o tema de acordo com o interesse do grupo, 

pois não se trata de hierarquizar temas mais importantes que outros, ao contrário, nessa linha 

de trabalho é necessário romper qualquer tipo de opressão. “Cada grupo deve decidir-se a fazer 

Teatro Invisível apenas sobre os aspectos nos quais se sinta verdadeiramente oprimido.” 

(BOAL, 1980, p. 107). O tema deve ser empolgante, para que possa causar interesse aos futuros 

“espect-atores3”.  

Há na técnica do Teatro do Oprimido características únicas no trabalho do ator que lhe 

definirão como um agente de atuação em prol da libertação de si e do público, conceitos que 

perpassam a construção da identidade dos sujeitos em relação às suas construções artísticas. 

Para Boal, não basta apenas atuar, é necessário um investimento numa interpretação social. Se 

faz necessária a participação do ator como agente de uma política cênica, construção de uma 

história fictícia baseada nas vivências reais. Sobre a função do ator, Boal (2005, p. 195) tece 

uma importante crítica: 

Cada vez mais passou ao primeiro plano a interpretação social. Os atores passaram a 

construir seus personagens a partir de suas relações com os demais, e não a partir de 

 
3 Termo criado por Boal para designar o espectador que assume a função de interlocutor ativo, convidado a assumir 

o papel do oprimido e/ou de seus aliados para interagir na ação dramática.  
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uma discutível essência. Isto é, os personagens passaram a ser criados de fora pra 

dentro. Percebemos que o personagem é uma redução do ator, e não numa figura que 

paira distante e flutua até ser alcançada por um instante de inspiração. Mas redução 

de que ator? Cada ser humano forma seu próprio personagem na vida real: ri da sua 

maneira própria, anda, fala, cria vícios de linguagem, de pensamento, de emoções: o 

enrijecimento de cada ser humano é o personagem que cada um cria para si mesmo. 

Tal interpretação, que propõe esse nascer da personagem de dentro para fora, 

influenciada pelas relações exteriores que compõe a identidade do ator, pretende a libertação 

do ator “de suas mecanizações cotidianas”, nas quais a realidade passa a pertencer ao espetáculo 

em todos os aspectos, inclusive na construção da personagem que não mais se distancia do 

sujeito ator. Boal (2005, p. 194) traz que “estendidos os limites de sua percepção e expressão, 

este ator, assim liberto, reduz suas possibilidades, àquelas exigidas pelas inter-relações nas 

quais desenvolve seu personagem.”.   

A prática do Teatro do Oprimido pretende se contrapor a uma arte teatral praticada 

somente pelas pessoas mais “estudadas” e “elitizadas’ da sociedade. Tal encenação elitizada 

destrói possibilidades que tendem a afastar o fazer teatral do homem comum. Numa crítica à 

encenação tradicional, Boal (2005, p. 196) afirma que essa: 

Destruiu inclusive o que deve ser recuperado: a empatia. Não podendo identificar-se 

a nenhum personagem em nenhum momento, a plateia muitas vezes se colocava como 

observadora fria dos feitos mostrados. E a empatia deve ser reconquistada. Isso, 

porém, dentro de um novo sistema que a enquadre e a faça desempenhar a função que 

lhe seja atribuída. 

Esta proposta de encenação libertária, que é o Teatro do Oprimido, traz como conquista 

a quebra do comportamento mecanizado que cada um de nós constrói ao longo da vida, seja 

por meio de rótulos sociais ou diversas opressões que fazem com que cada sujeito se perceba 

como a sociedade “diz” que ele deve se perceber. A essas rotulações, Boal propõe a 

“desvinculação ator-personagem”, em que nasce uma nova forma de ser ator, libertando-se de 

preceitos estigmatizados socialmente.  

Para que o “espect-ator” perceba as diferentes identidades representadas pelos 

personagens, Boal (2005) traz o conceito da “máscara”, que não se define como uma máscara 

física. 

Mas sim o conjunto de ações e reações mecanizados dos personagens. Cada um de 

nós, na vida real, apresenta um comportamento mecanizado preestabelecido. Criamos 

vícios de pensamento, de linguagem, de profissão. Todas nossas inter-relações se 

padronizam na vida cotidiana. Estes padrões são nossas máscaras como são também 

as máscaras dos personagens (BOAL, 2005, p. 199). 

A ação educativa, por nós investigada, seguiu o método do Teatro do Oprimido, 

trazendo como possibilidade a escuta coletiva potencializada pelo diálogo, que coloca em cena 



51 

as diversas vozes do grupo, oportunizando a criação coletiva. Tal qual no teatro de arena, como 

relata Boal (2005, p. 210), “todos os atores agrupavam-se em uma única perspectiva de 

narradores. O espetáculo deixava de ser realizado segundo o ponto de vista de cada personagem 

e passava, narrativamente, a ser contado por toda uma equipe, segundo critérios coletivos”. 

Nessa perspectiva, acreditamos que não somente uma verdadeira sensação de coletividade foi 

possível, como um alto nível de “interpretação coletiva” que se deu entre atores e “espect-

atores”. 

Retomar o termo “espect-atores”, cunhado por Boal, torna-se fundamental, pois tem 

como objetivo essencial questionar a passividade do espectador, que recebe, na mesma 

perspectiva que o aluno depositário do conhecimento na educação bancária de Freire, o saber 

de forma pronta, dada, inconsciente. Boal afirma que o espectador é um “ser passivo, menos 

que um homem”, sendo necessário um fazer teatral que busque sua humanização, “restituindo-

lhe sua capacidade de ação em toda sua plenitude”, ofertando a oportunidade de lutar por seu 

direito de humanizar-se por meio do pensar.   

Ainda sobre a passividade de quem “recebe” a encenação, em concordância com a 

educação libertadora de Freire, que coloca o aluno assim como para Boal está o espectador, 

Boal (2005, p. 180) reforça a necessidade do espectador ser sujeito de sua ação em igualdade 

de condições com os atores. O autor persegue um só objetivo: a libertação do espectador, sobre 

quem o teatro se habituou a impor visões acabadas do mundo.  

Em complementação à ideia da libertação do ator e do espectador em busca de sua 

libertação, Boal (2005, p. 181) reitera que: 

O mundo se revela transformável e a transformação começa no teatro mesmo, pois o 

espectador já não delega poderes ao personagem para que pense em seu lugar, embora 

continue delegando-lhe poderes para que atue em seu lugar. A experiência é 

reveladora ao nível da consciência, mas não globalmente ao nível da ação. A ação 

dramática esclarece a ação real. O espetáculo é uma preparação para a ação.  

Por fim, o Teatro do Oprimido, mais que um método, é caminho e projeto político que 

busca questionar as diferentes realidades por meio da arte teatral, potencializando a linguagem 

artística enquanto discurso. Como afirma Boal (2005, p.203), “a arte é uma forma de 

conhecimento, portanto o artista se obriga a interpretar a realidade, tornando-a inteligível.”.  

Acreditamos, tal qual Boal, ser essencial ao fazer do Teatro do Oprimido a libertação, 

mas também o respeito à estética, à ludicidade e à função política que esse método carrega. Por 

isso, optamos por um percurso de investigação no qual os discursos dos participantes e a prática 

do Grupo de Teatro Pé no Palco poderão, quem sabe, contribuir com as pesquisas que tratam o 

teatro como ação educativa, que tem como tema gerador a formação da Identidade Negra. 
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5 O PERCURSO DA PESQUISA 

 

5.1 ABORDAGEM 

 

A pesquisa tem caráter qualitativo, por reconhecer esta abordagem como a mais indicada 

para este tipo de investigação, uma vez que busca os sentidos construídos pelos sujeitos acerca 

da prática investigada. Por ser desvencilhada de representatividade numérica,  

A pesquisa qualitativa centra-se na compreensão e explicação da dinâmica das 

relações sociais, trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, 

crenças, valores e atitudes, correspondendo a um espaço mais profundo das relações, 

dos processos e dos fenômenos (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). 

A presente pesquisa se define como qualitativa pois, como afirma Minayo (2000, p. 14), 

é aquela na qual “a realidade social é a cena e o seio do dinamismo da vida individual e coletiva 

com toda a riqueza de significados dela transbordante”, e a valoração desses sujeitos e de suas 

realidades é o foco principal. Acreditamos que “essa mesma realidade é mais rica que qualquer 

teoria, qualquer pensamento e qualquer discurso que possamos elaborar sobre ela.”. 

É válido, no contexto investigado, fazermos uso de uma abordagem qualitativa pelas 

inúmeras possibilidades que ela nos oferta, como ainda demonstra Minayo (2000, p. 16):  

Possibilitar que se possa apreender melhor a multiplicidade de sentidos e simbologias 

pertencentes ao âmbito educacional. Esse tipo de pesquisa (qualitativa) também 

auxilia na compreensão de mundo dos sujeitos e considera os fenômenos e fatos, 

conforme as perspectivas dos participantes envolvidos. 

A pesquisa apresentada, como já afirmado, surge de uma vivência da pesquisadora 

enquanto educadora social e nasce da tentativa de dar vida aos diários, enquanto documentos 

coletados ao longo da prática. Por esse motivo, é também uma pesquisa documental. A análise 

de documentos apresenta-se como uma técnica exploratória que colaborou com a pesquisa, 

tanto no sentido de complementar dados, quanto como fonte principal da pesquisa (SÁ-SILVA; 

ALMEIDA; GUINDANE, 2009). A análise dos diários justifica-se na medida em que auxilia a 

compreensão histórica e o processo de evolução dos participantes. De acordo com Sá-Silva et 

al (2009), os documentos são ricas fontes de informações que podem esclarecer indagações.  

 Em concordância a Minayo (2000, p. 17-18), acreditamos que 

É a pesquisa que alimenta a atividade de ensino e a atualiza frente à realidade do 

mundo. Portanto, embora seja uma prática teórica, a pesquisa vincula pensamento e 

ação. Ou seja, nada pode ser intelectualmente um problema, se não tiver sido, em 

primeiro lugar, um problema da vida prática. As questões de investigação estão, 

portanto, relacionadas a interesses e circunstâncias socialmente condicionadas. São 

frutos de determinada inserção no real, nele encontrando suas razões e seus objetivos. 
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A pesquisa se caracterizou como um Estudo de Caso, pois permitiu viabilizar a 

apreensão de diversas percepções, situações e circunstâncias envolvidas e inseridas num 

determinado contexto: o da educação não formal, num projeto social que oferece aulas de teatro 

e, mais especificamente, que conta com uma educadora social formada em Artes Cênicas e 

Pedagogia. 

Para o estudo de caso, optamos pela dedução empírica, que tem como uma de suas fontes 

de informação mais importantes os grupos focais. Ao longo dos encontros, nove participantes 

puderam expressar suas concepções sobre o tema em questão, expondo suas interpretações 

acerca do processo vivido e de seus reflexos na formação da Identidade Negra. 

 

5.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DA PESQUISA 

 

Os instrumentos utilizados na pesquisa foram: os diários de bordo da educadora social 

(e pesquisadora), a qual os produziu durante toda prática; os relatos à época dos sujeitos, que 

eram, ao longo de todo processo, instigados a produzir material escrito sobre suas percepções; 

os relatórios institucionais e, por fim, a realização de encontros do grupo focal e as respostas a 

um questionário previamente construído pela pesquisadora. 

Para preservar a identidade dos sujeitos envolvidos, os relatos foram organizados como 

Ator e Atriz, seguido do número que representa a participação no grupo focal, não significando 

sentido hierárquico entre eles. 

É importante destacar que o Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, da 

Universidade Federal de São João Del-Rei (CEPS-UFSJ) aprovou o projeto de pesquisa, sob o 

código 12484919.6.0000.5151. 

 

5.3 CONTEXTO 

 

A cidade de Congonhas, localizada a cem quilômetros da capital Belo Horizonte, tem 

uma população estimada pelo IBGE, em 2018, de 54.196 habitantes. Polo de indústrias 

mineradoras, abriga um conjunto arquitetônico de valor imensurável, conhecido como “Os 

Profetas do Aleijadinho”. Tem sua história marcada pelo ciclo do ouro e pelas heranças do 

Barroco.  

Congonhas tem, na sua essência, a cultura como prática dos cidadãos. Há, hoje, grupos 

reconhecidos oficialmente pela prefeitura da cidade, sendo: seis grupos de teatro, quatro escolas 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat%C3%ADstica
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de dança, duas bandas sinfônicas, duas orquestras estudantis e inúmeras bandas de diversos 

estilos musicais. A cidade tem uma agenda cultural rica, em vista das cidades de mesmo porte.  

A cidade depende economicamente da mineração como fonte de renda, pois não conta 

com um turismo forte economicamente, apesar de ser guardiã do famoso acervo dos profetas 

do mestre Aleijadinho, tem sua história construída acima do Barroco e da religiosidade e guarda 

tradições culturais, como a maioria das cidades do interior do estado de Minas Gerais.  

Com a ampliação das empresas de mineração nos últimos vinte anos, é perceptível o 

crescimento da população e, consequentemente, de bairros acessados pelas mais diversas 

formas de violência. Portanto, um projeto social que privilegia a cultura como transformação, 

nesse cenário, é de extrema importância, como mantenedor de suas heranças artístico culturais.  

O Projeto Social Garoto Cidadão iniciou suas atividades em 1999, no Rio de Janeiro, 

como consta em seu relatório oficial, “com objetivo principal de proporcionar o 

desenvolvimento social educacional e emocional de crianças e adolescentes de 8 a 17 anos em 

situação de vulnerabilidade social. Por meio das atividades artísticas e culturais o projeto busca 

a formação de cidadãos com capacidade crítica e autônoma”. 

O projeto tem o apoio do Ministério da Cultura por meio da Lei de Incentivo à Cultura 

e do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Atualmente, está presente em 

quatro estados brasileiros: Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. 

A presente pesquisa aconteceu, em todas suas etapas, na cidade de Congonhas, o projeto 

está inserido desde 2008, com parceria da Secretaria de Educação e rede de apoio à família. Os 

educandos são encaminhados pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), com 

obrigatoriedade de frequência de três dias por semana e participam das atividades oferecidas, 

que buscam contribuir para o desenvolvimento pessoal e social.  

A proposta pressupõe o acompanhamento diferenciado de cada um dos educandos 

durante a permanência no projeto.  Para tal, eles são dispostos em três subgrupos que 

consideram a faixa etária e o desenvolvimento de habilidades, a saber: grupo inicial, grupo 

intermediário e grupo avançado. 

O grupo inicial é composto por crianças na faixa etária de 8 a 10 anos, que experimentam 

todas as modalidades de atividades do projeto, tendo sua participação em todas as aulas, ainda 

não podendo optar especificamente por nenhuma área. 

O intermediário, que compreende a faixa entre 11 e 13 anos de idade, desenvolve boa 

parte das atividades iniciadas com orientação dos educadores sociais. Essa fase tem o objetivo 

de aprimorar o processo de escolha que será realizado posteriormente.  
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Os adolescentes entre 14 e 17 anos compõem o grupo avançado e, sob especial 

orientação dos educadores, desenham seu projeto estabelecendo metas e percursos, denominado 

“Projeto de vida”. É nessa fase que acontecem as atividades dos grupos específicos, como o 

grupo estudado “Pé no Palco”. 

O Projeto Social Garoto Cidadão adquiriu na cidade e na região conceituação de 

respeito, que acabou por reformular a agenda cultural da cidade de Congonhas, inserindo novos 

artistas no contexto cultural, formando mais professores nas áreas afins e, principalmente, 

melhorando visivelmente a qualidade de vida das famílias das comunidades atendidas.  

As intervenções artísticas se tornaram uma forma de ressignificação dos espaços de 

aprendizagem, não só para ampliar o olhar dos educandos, mas também da sociedade como um 

todo. A expansão dos olhares para determinadas temáticas também tem o objetivo de formar 

sujeitos que façam a diferença nas comunidades em que estão inseridos e que passem a atuar 

como agentes de transformação de seu próprio meio.  

Um dos maiores desafios enfrentados enquanto educadora social no referido projeto foi 

a consolidação de práticas interventivas significativas que superassem a lógica de apresentações 

simplesmente estéticas, e que buscassem uma orientação das ações para maior aprofundamento 

nas condições de vida dos educandos e de suas comunidades, com propostas de intervenções 

voltadas à transformação social real e efetiva em suas famílias.  

Buscava-se, com as atividades do grupo de Teatro Pé no Palco, uma conscientização 

tendo a cultura e a educação como formas de ampliação do olhar.  As intervenções nasciam de 

reflexões realizadas com os educandos nas atividades diárias do projeto, que passavam por 

elaboração técnica, estética e política e assim torna-se produto cultural que será apresentado em 

diversos cantos da cidade. 

Criamos uma proposta de intervenção pedagógica e social em que os educandos 

pudessem superar os muros do projeto para ganharem as ruas, os campos e as vielas. A ideia 

era oferecer aos espectadores possibilidades de reflexão e ações em relação às temáticas do 

cotidiano, propondo transformações reais em suas próprias vidas e nas comunidades onde 

conviviam. 

O mote para vivenciarmos as diversas questões contemporâneas acerca da cultura da 

vivência e da socialização, que se relacionavam com indagações a respeito da identidade, foi 

saber se “reconhecer”. A discussão sobre a identidade passou por várias demandas como local, 

origem, gênero, raça, história, nacionalidade, idioma, orientação sexual, crença religiosa e 

etnias. 
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O projeto mantém ainda hoje as suas atividades, das quais me afastei para cursar o 

mestrado. A proposta metodológica ainda está ligada à democratização da Cultura como 

exercício da vivência da diversidade cultural, entendendo-a como fruto das experiências da 

história dos indivíduos e de suas identidades culturais.  

De acordo com os documentos de criação do Projeto Social Garoto Cidadão, a proposta 

está em consonância com os princípios do Plano Nacional de Cultura (PNC), aprovado em 

dezembro de 2011 e revisado em 2013, importante documento para o desenvolvimento das 

ações culturais pelo Brasil afora. Coordenado pelo Ministério da Cultura, com a participação 

ativa da sociedade, o PNC aponta para o que se deseja da cultura até 2020. 

 

5.4 PERFIL DOS PARTICIPANTES 

 

Pesquisar temas relativos às questões que cercam o racismo no Brasil, é estar disposta a 

despertar dores adormecidas por séculos, desvendar segredos nunca confiados, imergir num 

mundo denso, com diversas circunstâncias turvas, de tensões nem sempre esclarecidas. Debater 

a temática racial no contexto do território brasileiro é salientar culturas, contestar padrões 

consolidados e, principalmente, questionar estruturas. 

São múltiplas as diversidades que circundam a realidade educacional de projetos sociais 

no Brasil e o cotidiano é permeado por inúmeros desafios sociais, econômicos, emocionais e 

históricos. Ser uma educadora libertária é estar em meio a disputas constantes de ondas de 

racismo e preconceitos, fixadas por ideologias do “branqueamento” e do mito da democracia 

racial, que adquirem estruturas sólidas na sociedade e afetam efetivamente os sujeitos reféns do 

sistema. Tais ondas complexas de divergência cultural se manifestam das mais variadas formas 

no ambiente educacional, e é nesse ambiente conflituoso que emergem as falas dos educandos 

quando interpelados acerca da sua individual construção de si mesmo, de sua autoestima e de 

suas percepções sociais.  

O perfil dos participantes investigados revela a presença de sujeitos afetados por todas 

as forças de opressão descritas acima, que têm suas histórias de vida muitas vezes já definidas 

por herança familiar e acabam por se perceber como sujeitos de menos direitos.   

Para seleção dos alunos, o Projeto Garoto Cidadão utiliza a indicação das redes de apoio 

à família, em parceria com órgãos da prefeitura, acessando portanto, as famílias tidas como 

mais vulneráveis e necessitadas socialmente, muitas vezes abrindo vagas extraordinárias para 

alunos que possuem laudos psicológicos encaminhados, na grande maioria, a pedido da escola.  

Não há sistematização de fichas com dados econômicos dos educandos atendidos, mas é 
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possível estimar que a grande maioria dos alunos são negros, moradores dos bairros periféricos 

e estudantes de escolas públicas.  

Para frequência nas atividades do projeto, o educando tem que comprovar estar 

matriculado na rede de ensino, mas não lhe é exigido nenhum tipo de rendimento escolar. Em 

muitos casos, enquanto educadora, presenciei as escolas compartilhando por livre demanda, 

questões acerca de alguns alunos específicos, mas não é uma prática institucionalizada ter essa 

relação de responsabilidade entre escola e projeto. Tal relação, se fosse prática sistematizada 

entre instituição e Secretária da Educação, seria extremamente eficiente no processo 

educacional, visto que um relato muito comum na sala aula era de que tal educando tinha no 

projeto um comportamento exemplar, muito divergente do comportamento inadequado à escola 

formal. E quando questionado dos motivos que levavam a tal divergência, alegava que na escola 

formal não era respeitado como no projeto, não tinha o mesmo diálogo aberto que nas aulas do 

projeto, que os educadores da escola formal eram desrespeitosos de inúmeras maneiras e que 

subjugavam seu desempenho pela sua aparência ou sua situação econômica.  

Tais percepções são importantes como justificativa para uma das piores e mais 

preocupantes situações relatadas em todos os diários de bordo dos nove anos investigados, a 

imensa taxa de diferentes déficits de alfabetização e escrita encontrada entre os educandos do 

projeto, sejam nos de idade mais nova, como nos mais velhos, ambos apresentando dificuldade 

severa de escrita, leitura e interpretação textual.  

Na prática do teatro, especificamente, a leitura e a escrita tornam-se rotina, seja na 

prática da criação dos espetáculos ou, como proposto pela técnica utilizada do Teatro do 

Oprimido, na criação dos roteiros feitos pelos próprios educandos. Encontramos nos diários de 

bordo, registros a respeito de educandos que não conseguiram executar as atividades propostas 

por apresentarem dificuldades de leitura e escrita, quando havia uma proposta de escrita das 

criações feita em grupo ou de outras maneiras lúdicas. Nas turmas de adolescentes, notamos a 

melhora da escrita e leitura dos atores que participavam ativamente das aulas de teatro. 

Sobre o ambiente familiar desses sujeitos, é notório que a maioria das famílias sofre 

com diversas desestruturas. Há registros de inúmeros casos de questões judiciais envolvendo 

drogas entre os parentes mais velhos, familiares aprisionados pelo sistema carcerário, casos 

rotineiros de “batidas” policiais nas casas ou nos bairros, filhos sem registro em carteira, de 

pais desconhecidos, famílias numerosas, muitas vezes com vários irmãos de pais diferentes (é 

comum a presença de vários irmãos educandos do projeto no mesmo período) e muitos netos 

sendo criados pelas avós guerreiras.  
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Diante de tantas adversidades, é impossível não registrar as poucas, mas tão necessárias, 

e inesquecíveis famílias que participavam ativamente das atividades do projeto, mães, avós, 

pais, avôs, tios e vizinhos, não só dos alunos como também familiares da equipe de educadores, 

que não se negavam a arregaçar as mangas e costuravam figurinos, batiam pregos em cenários, 

faziam cortinas para que o sol não mais atrapalhasse nossos ensaios, penteavam os cabelos em 

dias de apresentações, doavam maquiagens e adereços e, por diversas vezes, arrastavam 

caravanas para prestigiar as “estrelas” dos espetáculos: seus filhos.  

Tais registros fazem da experiência relatada um processo educacional de grande 

impacto, pois não somente os educandos são afetados, mas todos os envolvidos e suas 

comunidades acabam se transformando de alguma maneira. Esse processo de educação não 

formal aliado aos pressupostos da educação popular faz com que todas as dificuldades e 

adversidades sociais se tornem apenas detalhes diante da grandeza do que se tem enquanto 

matéria prima em cada sujeito, cada família e cada colega de equipe.  

As atrizes e os atores investigados são a maior riqueza de toda a prática relatada. 

Carregam em si uma coragem e um dinamismo que fazem de suas histórias de vida importantes 

fontes de pesquisa e aprendizagem. 

Como amostragem para a investigação, optamos por selecionar 08 participantes da ação 

educativa investigada. Deles, 05 do sexo feminino, 04 do sexo masculino, com idades entre 16 

e 22 anos. Utilizamos como critério de inclusão a participação ativa no grupo, desde o 

espetáculo Vozes até o ano de 2018, data tida como marco para a discussão racial no grupo. 

Destes, somente 02 ainda frequentam as atividades do projeto como alunos, os outros são ex-

alunos atualmente. Dos nove investigados, todos relatam viver com alguma dificuldade 

financeira, sendo que os 06 ex-alunos têm a necessidade de ajudar nas despesas da casa.  Da 

amostragem, somente um participante mora em bairro central. Os outros são moradores de 

bairros periféricos, que apresentam desestruturas, como distância considerável do centro da 

cidade, pouco transporte público, escolas públicas com alguma precariedade, moradia distante 

dos trabalhos dos pais e responsáveis. Todos relataram a presença da mãe como figura central 

familiar. Apenas três têm a figura paterna presente em suas vidas e, desses, somente um mora 

com o pai e a mãe. Os demais não conhecem a identidade paterna ou afirmaram não conviver 

em harmonia familiar. 
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5.5 PROCEDIMENTO  

 

O primeiro passo da nossa trajetória de pesquisa foi a submissão do projeto ao comitê 

de ética de pesquisa. Para que pudessem ser realizadas as etapas posteriores, foi feito o contato 

oficial com a instituição pesquisada, por e-mail, no qual foi comunicada a aprovação da 

pesquisa pela universidade e o desejo em acessar todo o material pedagógico resguardado pela 

instituição, produzido à época investigada. Os gestores do Projeto Garoto Cidadão se 

mostraram todo o tempo solícitos e abertos a diálogos, inclusive afirmando estarem muito 

gratos em ter uma de suas ações educativas descritas e investigadas por uma universidade 

conceituada.  

Enquanto a pesquisadora realizava as disciplinas obrigatórias do programa de mestrado, 

foi sendo executada em paralelo a seleção do material coletado durante a experiência relatada: 

relatórios de trabalho, fotos, vídeos, registros pessoais e da instituição e registros produzidos 

pelos alunos enquanto atores e atrizes do grupo teatral investigado.  

Feito isso, criou-se o critério de seleção dos participantes da pesquisa: alunos negros, 

ex-atores e atrizes do grupo de Teatro Pé no Palco, elenco fixo desde o espetáculo “Vozes”, que 

aconteceu no ano de 2013 e caminhou junto até o encerramento, em 2018.  

Nesta etapa, foram realizados os primeiros contatos por aplicativo de mensagens do 

telefone e, posteriormente, a pesquisadora foi ao encontro pessoal de cada sujeito investigado, 

atrizes e atores do grupo de Teatro Pé no Palco, para que cada participante assinasse o termo de 

consentimento e autorizasse sua vinculação à presente pesquisa.  

Não houve nenhum empecilho ou dificuldade nos contatos feitos, nem quanto à 

instituição, nem quanto aos alunos. Ao contrário, notou-se uma curiosidade sobre o resultado 

de tal pesquisa e uma forte dedicação de todos os envolvidos enquanto grupo de investigados, 

mas que são, na vida pessoal, amigos e parceiros de trabalho.  

Para a escuta dos relatos dos sujeitos pesquisados, foi realizado o Grupo Focal, como 

meio de aprofundamento da discussão. Contamos com a adesão de cem por cento dos 

participantes e esse se tornou um momento de construção coletiva e troca de vivências. Para 

ampliação do material de investigação no encontro focal, foi aplicado um questionário a cada 

indivíduo, no qual puderam apresentar dados de sua vida e situação sócio econômica.  

Optamos pelo Grupo Focal para coletar os dados analisados, porque acreditamos que tal 

recurso contribuiu para responder ao problema a ser estudado na pesquisa. Como afirma 

Minayo (2000, p. 67):  
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Essa técnica facilita a formação de ideias novas e originais. Gera possibilidades 

contextualizadas pelo próprio grupo de estudo. Oportuniza a interpretação de crenças, 

valores, conceitos, conflitos, confrontos e pontos de vista. E ainda possibilita entender 

o estreitamento em relação ao tema, no cotidiano. Em uma vivência de aproximação, 

permite que o processo de interação grupal se desenvolva, favorecendo trocas, 

descobertas e participações comprometidas. Também proporciona descontração para 

os participantes responderem as questões em grupo, em vez de individualmente. 

Acreditamos que tal ferramenta permite ao pesquisador não só examinar as diferentes 

análises das pessoas em relação a um tema, mas para além disso, proporciona explorar como os 

fatos são articulados, censurados, confrontados e alterados por meio da interação grupal e, 

ainda, como isto se relaciona à comunicação dos pares e às normas vigentes naquela 

determinada cultura.  

Optou-se, neste estudo, para composição do grupo focal, pelo critério de participantes 

do elenco fixo desde o espetáculo “Vozes”, que aconteceu no ano de 2013 e caminhou junto 

até o encerramento em 2018.  Esse critério foi imprescindível para a delimitação, pois somente 

a partir do espetáculo “Vozes” a temática da construção da Identidade Negra e a luta contra o 

racismo se tornou discurso oficial e luta primordial do grupo. Tal delimitação favoreceu os 

relatos de experiências, necessidades, valores e crenças, visto que falávamos de uma mesma 

perspectiva e vivência única.  

Foram realizadas duas sessões de grupo focal, divididas em dois encontros. Cada sessão 

durou uma hora e trinta minutos (horário oficial do grupo focal, mas sendo estendido por horas 

a fio, com conversas nostálgicas daqueles que conviveram por tanto tempo e que não têm mais 

se encontrado com a frequência desejada). Os encontros ocorreram durante a primeira semana 

do mês de maio do ano de 2019, em dia e hora combinados previamente com o grupo.  

Antes de iniciar os grupos focais, realizaram-se entrevistas individuais, com o objetivo 

de obter informações referentes à identificação pessoal e ao interesse e perspectiva de cada 

colaborador em participar do trabalho. Na véspera do encontro, confirmava-se, via telefone, o 

horário e o local marcados, no sentido de estimular a presença de cada atriz e ator. 

Foram necessários alguns cuidados que permearam todas as sessões, como: 

agendamento prévio do local, preparo da sala (iluminação, ventilação, cadeiras, espaço 

adequado para a realização dos jogos), manutenção dos aparelhos de gravação (telefone celular 

e energia elétrica), seleção e preparo antecipado do material específico para cada encontro e 

organização do ambiente. Esses preparativos são previstos nos estudos acerca dessa técnica. 

O ambiente das sessões grupais foi preparado de forma a se tornar agradável, confortável 

e acolhedor. Por isso, optamos pelo uso de incensos, que perfumaram levemente a sala, músicas 

relaxantes, com sons de água, de natureza, e um lanche para ser degustado ao longo do encontro. 
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Antes de cada encontro, foram projetadas imagens dos espetáculos realizados pelo grupo, bem 

como fotos e cartinhas do acervo da pesquisadora, prática que teve como objetivo acolher os 

participantes e proporcionar um mergulho no tempo a ser investigado. A chegada ao espaço foi 

sempre um momento de muita emoção, abraços, lágrimas e saudosismos.  

A formação em círculo permitiu a interação face a face, o contato visual e, ainda, a 

manutenção de distâncias iguais entre todos participantes, estabelecendo o mesmo campo de 

visão para todos. A pesquisadora se sentou em lugares diferentes a cada reunião, lugares que 

possibilitavam a comunicação não verbal, por meio do olhar, para que houvesse o mínimo de 

interrupção possível ao diálogo do grupo. A sala utilizada foi o mesmo espaço onde aconteciam 

os encontros do grupo, os ensaios e as aulas, o que proporcionou ao grupo a sensação de 

pertencimento e possibilitou que as reuniões acontecessem sem interferências externas.  

Optou-se por empregar técnicas comumente utilizadas em oficinas teatrais, jogos 

dramáticos e improvisos (principalmente aqueles que eram comumente jogados pelo grupo, 

sendo estimulados a reencenarem, para potencializar a memória). Associamos esses recursos, 

buscando incentivar a discussão acerca do racismo, que estava presente de velada, muitas vezes 

sendo gatilho para dores adormecidas, um assunto difícil de expressar verbalmente, mesmo que 

para atrizes e atores. 

Assim, à medida que o grupo expressava seus sentimentos e concepções por meio das 

técnicas, a pesquisadora coordenava a conversa, os participantes argumentavam e a discussão 

fluía naturalmente. A promoção do debate acontecia de forma criativa, alegre e sem censura. 

Ao final de cada encontro, era elaborada uma síntese dos depoimentos, lida aos participantes, 

tanto para acrescentarem, esclarecerem ou mudarem alguma ideia referida na discussão, quanto 

para expressarem como se sentiram. Solicitava-se, também, que fizessem sugestões e críticas 

ao andamento das atividades, se desejassem. O encontro era encerrado com agradecimentos 

finais e com a confirmação da próxima reunião. Ao início de cada nova sessão, era exposto um 

resumo dos momentos anteriores e apresentado o objetivo daquele encontro. Dava-se, então, 

início ao novo debate, a partir da técnica de estímulo escolhida. 

Durante as conversas, foi utilizado constantemente o guia de temas criado pela 

pesquisadora, servindo como um roteiro a ser seguido, um esquema norteador, sistematizando 

questões e objetivos, de extrema importância na orientação do grupo focal, pois foi perceptível 

que utilizá-lo não se relacionava à quantidade de questionamentos, mas à qualidade da 

elaboração e da aplicação, de acordo com os objetivos de cada encontro. Nesse sentido, foi 

possível, por meio da observação atenta, manter a discussão em foco, aprofundando, 

esclarecendo e solicitando exemplos aos participantes. Seguem as questões do guia: qual a 
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primeira ideia que lhe vem à mente, quando falamos em racismo? O que significa identidade? 

E Identidade Negra? Como você expressa sua Identidade Negra no dia a dia? Como 

transparecem as questões da Identidade Negra no seu dia a dia, e como são conduzidas essas 

questões? Como eram tratadas as questões relativas à sua Identidade Negra em sua infância e 

adolescência? Como é a imagem de uma pessoa negra para você? Como você se vê e se sente, 

como negra ou negro, em relação à sociedade?  

Em todos os momentos do grupo focal, a pesquisadora procurou manter-se focada aos 

depoimentos, olhando fixamente nos olhos de quem se manifestava, não somente para registrar 

emocionalmente aquele momento e as percepções que brotavam a cada depoimento, mas para 

se solidarizar e fazer com que o depoente se sentisse abraçado e acolhido ao compartilhar sua 

intimidade.  

Ao final de cada sessão, após despedidas ansiosas pelo próximo encontro, a 

pesquisadora buscava se manter sozinha na sala, sem contato externo com qualquer pessoa que 

não tivesse participado daquele momento, e só então fazia os registros escritos em seu diário de 

campo. Percepções emocionais, ideias, caminhos novos e, principalmente, muitas interrogações 

surgiam ao final de cada encontro. Isso alimentava ainda mais o processo investigativo e 

deixava sempre uma sensação de importância da pesquisa realizada.  

Houve sempre o cuidado em facilitar as discussões dos grupos focais, por se tratar de 

um grupo formado por adolescentes e (agora) jovens adultos, a linguagem utilizada foi a mais 

informal e natural possível, buscando a intimidade que sempre permeou a vivência enquanto 

grupo de teatro, na tentativa de encorajar os depoimentos e assegurando espaço para que todos 

os participantes se expressassem. Procurou assim falar pouco e ouvir mais, fazendo 

intervenções, quando necessário, para manter o foco do debate, em consonância com as 

orientações de estudos sobre o grupo focal.  

Percepções e expressões não verbais ficavam nítidas durante todo o tempo, linguagens 

corporais de incômodo ao abordar certos momentos do processo revivido, conscientização 

sobre o processo e tudo que ele representou, “fichas caindo” naquele momento e reflexões 

sendo construídas ao vivo. Não houve, em nenhum momento, negação de se expor ou 

questionamento sobre a importância daquele encontro e daquelas falas e reflexões.  

A pesquisadora, enquanto educadora social e diretora do grupo Pé no Palco, no 

momento afastada do projeto Garoto Cidadão como funcionária, viu no grupo focal uma 

oportunidade de tomada de decisão sobre os próximos passos a serem dados, não mais como 

grupo de teatro, mas como indivíduos negros, conscientes de si e do mundo.   
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Como ferramenta de investigação, foi utilizado um questionário (em anexo) criado pela 

pesquisadora, e aplicado com a autorização da instituição. Um dos principais objetivos era 

averiguar o impacto das discussões que ocorriam nas aulas de teatro a respeito dos efeitos do 

racismo na construção da Identidade Negra. 
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6 “VEM COMIGO QUE NO CAMINHO EU TE CONTO”4: APRENDIZADOS 

COMPARTILHADOS ENTRE PESQUISADORA E SUJEITOS 

 

O texto que ora apresento compreende as perspectivas dos participantes da pesquisa, 

transcritas de nosso encontro focal, como também as minhas como pesquisadora, escritas nos 

diários de campo quando atuava como educadora social e professora de teatro. O objetivo é 

compartilhar os dados e, num diálogo com o quadro teórico, ampliar seu alcance e potencializar 

diferentes vozes.  

Toda história tem um ponto de partida, um início, um começo. Paulo Freire (2011, p. 

107) emociona em sua escrita por compartilhar o fazer da vida, o educar com o ser: “Não há 

palavra verdadeira que não seja práxis”.  Foi com base no diálogo que construí a história narrada 

aqui e é dialogando que busco cientificar a vivência relatada. Como elucida Freire (2011, p. 

108), “Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação-

reflexão”.  

O ponto de partida dessa pesquisa foi há dez anos, quando ainda experimentávamos 

nossa convivência diária enquanto professora e alunos, enquanto curiosos de um fazer que se 

tornaria mais tarde, tão nosso. O início foi o diálogo. O encanto brotava em mim ao perceber 

aqueles sujeitos tão donos de seu próprio fazer, tão grandes aos seus próprios olhares e tão 

mínimos aos olhares do mundo.  

A educação transforma a gente de dentro para fora e não há ninguém que não passe 

intocável a ela nessa vida. O teatro foi o meio, o diálogo, a ação educativa e, principalmente, 

talvez o mais difícil de ser conquistado na relação professor – aluno: a escuta que se fez 

presença/campo de pesquisa. 

Em campo, pude perceber os diversos caminhos que cada sujeito percorreu e as 

múltiplas possibilidades educacionais me brotavam aos olhos. Foi na prática que me tornei uma 

educadora política e corresponsável pelo processo de conscientização dos alunos-atores-

artistas; e foi em campo que me percebi pesquisadora, lançando mão da única ferramenta que 

conhecíamos enquanto coletivo: o diálogo.  

Os questionamentos que surgiram no início da caminhada foram se transformando em 

questões de investigação. Focada na elucidação de tais questões é que faço a análise de todo 

 
4 Frase tida como um bordão do grupo, dita entre os alunos, profissionais e participantes com frequência no 

cotidiano aqui relatado.  
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material coletado ao longo dos anos e os aproximo dos relatos coletados nos encontros do grupo 

focal. É também com base nesses encontros que defino quais categorias analisar.  

Cada história, uma estrada; cada caminho, um passo. O primeiro passo da investigação 

se deu em rever e reler o material pedagógico coletado em sala de aula, organizando tais 

riquezas com um olhar diferenciado, ampliado em relação à práxis. Não somente imbuído de 

amor e emoções à flor da pele, com o olhar da educadora, mas num tom mais crítico, embasado 

teoricamente, já ampliado por toda vivência do mestrado, o olhar de pesquisadora. O segundo 

passo foi reler e sistematizar as transcrições do grupo focal, colorindo e demarcando as 

temáticas que ali se apresentavam por meio de um sistema de organização próprio, que 

contribuiu para esmiuçar cada detalhe, cada sentir, muitas vezes não alcançado somente pelas 

palavras.  

Foi com essa sistematização que consegui delimitar as categorias de análise, como 

apresento no quadro: 

 

Quadro 1 - Categorias 

CATEGORIAS 

O teatro enquanto potência educacional no processo de formação do sujeito. 

Identidade Negra e autoimagem. 

Conscientização e compreensão do eu-social 

Fonte: Diário de campo (2018). 

 

A definição das categorias não aconteceu de modo determinista. Foi necessário um 

envolvimento com todo o material, contextualizando-o e buscando o sentido principal nas falas 

dos sujeitos. Para uma melhor compreensão do texto, escolhi categorizar as falas dos alunos 

destacando suas percepções para ampliar, assim, a potência de seus discursos. As categorias 

foram delimitadas em constante diálogo com o campo, de acordo com o interesse da pesquisa 

e respeitabilidade com os dizeres dos sujeitos e suas diferentes histórias. O diálogo foi uma 

exigência existencial, um encontro, no qual o refletir e o agir de sujeitos endereçados ao mundo 

a ser transformado e humanizado não se reduziu a um ato de depositar ideias de um sujeito no 

outro.  

 

6.1 TEATRO ENQUANTO POTÊNCIA EDUCACIONAL NO PROCESSO DE 

FORMAÇÃO DO SUJEITO 

O que a Poética do Oprimido propõe é a própria ação! O espectador não delega 

poderes ao personagem para que atue nem que pense em seu lugar: ao contrário, ele 

mesmo assume um papel protagônico, transforma a ação dramática inicialmente 

proposta, ensaia soluções possíveis, debate projetos modificadores; em resumo, o 

espectador ensaia, preparando-se para a ação real. Por isso, eu creio que o teatro não 
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é revolucionário em si mesmo, mas certamente pode ser um excelente ‘ensaio’ da 

revolução. (BOAL, 2005, p.139) 

Nossas aulas de teatro foram mais que um momento de descontração e ludicidade. Os 

jogos que fazem parte do método do Teatro do Oprimido, de Boal (1977, p.09), têm o objetivo 

principal de serem “realmente libertadores e que comecem por libertar o espectador da sua 

passividade, da sua condição de testemunha, e que o converta em ser ativo, em protagonista do 

fenômeno teatral” e, acrescento, torná-lo protagonista da sua própria história.  

Os alunos, quando chegaram ao projeto, declaravam não conhecer teatro. Nunca haviam 

ido a nenhuma apresentação artística, sequer conheciam o prédio do teatro da cidade que, apesar 

de antigo, sempre abrigou inúmeras intervenções de qualidade e produções dos grupos 

tradicionais de Congonhas. Alguns poucos relatavam que faziam teatro na escola, em datas 

comemorativas ou em apresentações de trabalho escolar, mas nenhum havia experienciado o 

teatro enquanto instrumento de empoderamento e transformação ou sob orientação de um 

professor específico da área.   

No início, foi difícil despertar o interesse pelas minhas aulas. Recordo que quando 

ingressei como educadora no projeto não havia alunos inscritos em minha aula e eu acabei me 

responsabilizando por alguns alunos que não tinham se matriculado em nenhuma disciplina ou 

chegaram atrasados e não pegaram as vagas de outras áreas, como música e dança. Havia 

acabado de concluir a formação em Artes Cênicas e minha experiência com a docência era 

mínima, somente o estágio curricular exigido na graduação.  

Ao propor os jogos e fazer com que aqueles pequenos curiosos brincassem ao mesmo 

tempo que criavam, encenavam e conscientizavam-se, meu objetivo principal foi se tornando 

mais fácil de ser alcançado. Aos poucos, fui conseguindo apresentar o fazer teatral como forma 

de comunicação e manifestação política, cumprindo, assim, não somente meu objetivo ético, 

enquanto educadora, mas também o objetivo do teatro como instrumento de formação e 

libertação.  

Os jovens aqui investigados demonstraram interesse pela linguagem do teatro à medida 

em que nossas práticas denunciavam as violências e os colocavam em cena como atores sociais 

fazendo com que refletissem de forma ativa sobre as suas historicidades. Neste sentido, o 

método do teatro do oprimido contribuiu para que os atores e atrizes tomassem consciência das 

diferentes violências às quais foram submetidos ao longo da vida, a partir da denúncia trazida 

pelos temas geradores. Era a dor transformada em voz, em arte, em autonomia, visibilidade e 

consciência.  
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As atividades eram sempre planejadas por mim, jogos e experimentações realizados a 

cada encontro, porém os temas geradores eram sempre novidade. A cada encontro, geralmente 

havia um acontecimento que marcara o grupo como um todo, ou em sua esfera individual. O 

tema era compartilhado e se tornava, então, uma luta de todos. Aprendemos cedo que a luta de 

um era semelhante a luta do coletivo e que nenhuma dor ou dificuldade deveria ser desprezada. 

Os temas viravam cena, intervenção, improvisação e/ou revolução. E isso fica evidente nos 

relatos coletados no grupo focal, como vemos a seguir:  

E aí fui pro teatro experimentar e quando a gente fez algumas aulas com você eu me 

identifiquei logo de cara, porque ali a gente ficava na frente, ali a gente falava sobre 

assuntos de extrema importância, todos os temas que eram trazidos de fora acabaram 

virando temas das aulas e a gente debatia e a gente fazia jogos em cima desses temas 

e acabavam surgindo cenas que depois viraram grandes intervenções. O que me 

cativou foi isso, o poder da gente poder falar da gente. poder debater, levar temas, 

qualquer que fosse o assunto, desde temas fortes até coisas normais da nossa vida. E 

depois perceber esses temas fortes em forma de arte (ATOR 03, 18 anos). 

Eu acho o projeto assim, um todo que ajuda muito nisso, ajuda a gente a se identificar, 

a tomar coragem de ser quem é, e a aula de teatro foi a que mais me marcou, a que 

mais me ajudou quando você uniu o DHC5  com as aulas de teatro, acho que o nosso 

trabalho ficou melhor.  A gente passava mais tempo juntos e tinha tempo pra 

conversar e pra fazer o teatro.  Conversávamos sobre tudo o que tava acontecendo na 

nossa vida e no mundo, pra nos ajudar, pra nos alertar sobre questões de fora ou sobre 

nós mesmos (ATOR 02, 18 anos). 

A esperança de que fala Freire (2002) é um “condimento indispensável à experiência 

histórica”. Não se trata de uma esperança no sentido romântico, de um sonho a ser realizado 

num futuro distante, mas a esperança que revela o desejo de interferir no aqui e agora, de 

empreender esforços para contribuir com mudanças no ambiente de vida do aluno, construindo 

ali uma história social, política e cultural. Era a esperança que movia nossas ações, que nos 

fazia desejosos de estar junto a cada dia. Nesses nove anos, buscamos escrever e contar nossas 

histórias, revelar “facetas” e contar “outras histórias”, por meio do teatro. 

Logo de início, adotei alguns princípios de trabalho: apresentar problemas; dar liberdade 

de escolhas; trabalhar coletivamente; participar voluntariamente; respeitar as ideias; refletir, 

analisar e avaliar em grupo. E ainda: sentir prazer, alegria e diversão. Como coloca Reverbel 

(1989), “quando o trabalho nos causa prazer, podemos dizer que é fácil, que é simples realizá-

lo”. Aquelas atividades, mesmo acontecendo em meio a tantas outras, pois as aulas e outras 

 
5 DHC (Desenvolvimento de habilidades e competências): Disciplina ministrada por mim em paralelo às aulas de 

teatro. Tinha o objetivo de conscientizar os alunos em relação à construção do seu projeto de vida, desafios e 

objetivos. Na prática funcionou como um horário a mais para nossas conversas e debates, deixando mais tempo 

para nossas vivências cênicas. Foi um momento importante para o grupo e para mim enquanto educadora pois 

passávamos mais tempo juntos em experimentações, o que acabou oportunizando um amadurecimento artístico 

e intelectual dos sujeitos.  
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funções do projeto seguiam em paralelo, significavam momentos nos quais eu me libertava 

como artista e educadora.  

Estabelecemos vínculos de confiança e respeito, criamos uma relação afetiva que se 

diferenciava da relação formal professor/aluno. Tínhamos um compromisso, na verdade um 

acordo bem nosso: aprender juntos a fazer teatro. A liberdade criativa contava com a 

rigorosidade de um propósito educativo. Os jogos teatrais de expressão e as improvisações, 

retratados nas fotos 1 e 2, apontaram um primeiro caminho metodológico, porque 

As atividades de expressão são jogos dramáticos, musicais ou plásticos que dão ao 

aluno um meio de exteriorizar, pelo movimento e pela voz, seus sentimentos mais 

profundos e suas observações pessoais. O objetivo básico das atividades é ampliar e 

orientar as possibilidades de expressão do aluno (REVERBEL, 1998, p. 24). 

Fotografia 1 - Alunos praticando jogos teatrais de expressão (2012) 

     
Fonte: Arquivo pessoal 

 

Fotografia 2 - Alunas improvisando sobre o tema que tinha sido debatido no dia reconhecer-se, identidade e 

pertencimento (2015) 

 
Fonte: Arquivo pessoal  
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Acontecia assim: fazíamos um círculo, que vou denominar “sessão de abertura”, no qual 

eu apresentava o objetivo para a aula do dia ou da semana, por exemplo: ação e reação. Os 

atores escolhiam um tema, como: violência ou um acontecimento familiar. Debatíamos 

livremente, ouvindo opiniões e maneiras de nos fortalecermos enquanto indivíduos acerca 

daquela temática. Ainda no círculo inicial, eu propunha um exercício de respiração ou uma roda 

de massagem ou um alongamento simples. Começávamos a aula com uma caminhada pelo 

espaço (a sala de ensaio ou o pátio da escola), depois fazíamos um jogo de aquecimento 

pautados no método de jogos e improvisação de Viola Spolin. Depois do aquecimento, fazíamos 

jogos cujo foco era, conforme o exemplo dado, “ação e reação”. Por exemplo: “um passeio na 

floresta”, eu ia descrevendo um ambiente no qual eles deviam caminhar e ia sugerindo 

obstáculos que provocassem as ações (cortar os galhos) e reações (picadas de insetos); 

dependendo do tempo, fazia mais um ou dois jogos teatrais; em seguida eles eram divididos em 

grupos (enquanto um grupo encenava o outro observava atentamente, podendo intervir 

livremente caso houvesse a necessidade, praticando assim a ‘espectação’ ativa de Boal) e com 

o tema gerador escolhido, experimentavam a criação do quem, onde e o que, desenvolvendo 

uma cena improvisada.   

A avaliação era a etapa final do dia. Em círculo, cada um dos atuantes tecia seus 

comentários a respeito dos jogos, das regras, da interação, do objetivo e das cenas improvisadas 

por cada grupo. Era sempre um momento muito rico e de crescimento para todos, afinal, como 

afirma Spolin (2000, p. 5) sobre a experiência criativa, “O crescimento ocorrerá sem dificuldade 

no aluno-autor porque o próprio jogo o ajudará”. 
 

Fotografia 3 - Alunos em círculo (2016) 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

A roda, retratada na foto 3, fazia parte de todas as nossas práticas, era assim que nos 

organizávamos sempre que sentíamos a necessidade de dialogar, debater ou desabafar. Todas 
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as nossas decisões e escolhas aconteciam por meio do diálogo, de forma democrática. Meu 

papel, enquanto educadora, sempre foi de mediadora, ou animadora, como diria Freire, em 

relação ao círculo de cultura.  

A criação dos textos era também um procedimento metodológico, pois exigia dos alunos 

um trabalho de pesquisa na busca de referências de diferentes gêneros textuais, além do 

exercício da escrita para a adaptação do texto para a cena e a apresentação da proposta que 

poderia ou não ser aceita pelo grupo. Os textos eram construídos em conjunto, como retratado 

na foto 4. Criados pelos próprios educandos em improvisações e, posteriormente transcritos 

para o papel, eram debatidos com o coletivo. Quando eram criados pelo coletivo em forma de 

roda, o tema era amplamente debatido, buscávamos fontes e nos enriquecíamos acerca da 

temática, íamos então para as improvisações em grupos e depois reuníamos o material numa 

grande conversa.  

 

Fotografia 4 - Construção de textos e exercícios de escrita/oficinas de dramaturgia (2017) 

  
Fonte: Arquivo pessoal 

 

Eu orientava os alunos nestes momentos, mas os deixava o mais livres possível, pois 

tinha a missão de trabalhar os textos posteriormente, respeitando as decisões mais importantes 

do grupo e buscando sempre alternativas cênicas interessantes para o nosso trabalho, 

extrapolando a função de educadora e assumindo a missão de diretora artística de um processo 

colaborativo de criação teatral.  

Através dos diários que arquivei durante os anos, com registros dessas escritas, podemos 

perceber como o processo de conscientização dos sujeitos já dava sinais de indignação crítica 

ao racismo e em relação à construção das Identidades Negras. As figuras 1 e 2 revelam, por si 

mesmas, a força de um diálogo violento reproduzido pelos alunos, a fim de colocá-lo em cena. 
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Figura 1 - Roteiro de cena elaborado após debate em roda (2009).  

 

 

                                          Racismo 

Tema: Violência 

Eduardo: Hoje vamos falar sobre um assunto muito sério “violência” e “racismo” 

Ted: Hoje é um dia belo e agora é hora do recreio, e eu estou com fome. 

Ted: Olha é o Riquel, ele talvez tenha um lanche pra dividir. 

Ted: Ríquel cê podia dividir um lanche comigo? 

Ríquel: Sai daqui seu “preto”, “carvão”, “Pneu” *empurra*  

Ríquel: *correndo* 

Ted: Olha o Eduardo, ele talvez tenha um lanche pra dividir: 

Ted: Eduardo você podia dividir um lanche comigo? 

Eduardo: Só por cima do meu cadáver, eu vou dividir meu lanche, seu “inelegível” *correndo* 

Eduardo: Eu não quero ver a sua cara *soco no Ted* 

Ted: Socorro ele tá me batendo, ai.  

Ronaldo: Parem vocês dois. Que cena ridícula, “racismo” é uma coisa muito feia, não podemos julgar 

a pessoa pela cor da pele.  

Todos: Moral da história: não julgue uma pessoa por ela ser da raça, gênero e cor diferente. 

 

Fonte: Diário de campo. 
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Figura 2 - Roteiro de cena elaborada após debate em roda (2009).  

 

 

Racismo e Bullying 

Esta história acontece em uma escola onde dois meninos chamados Felipe e João que eles sofriam bullying e 

racismo pelos colegas de classe. João era negro, o cabelo cacheado e era inteligente. Felipe era gordo, e todo 

mundo da classe fazia bullying com ele. 

Um dia quando Felipe chegou na sala de aula os seus colegas começaram a jogar bolinha de papel nele. Uma 

menina chamada Maria que não ficou rindo dele.  

Um dia depois João foi para escola e todos começaram a rir dele mais quando os colegas dele estavam mexendo 

com ele a professora estava na sala. A professora falou: 

- Não importa se a pessoa é negra, branca ou amarela, o que importa é a amizade. O João falou; 

- Eu posso ser negro, mas eu nunca fiz nada para ninguém ficar fazendo isso comigo. 

Porque ninguém é igual a ninguém. 

No outro dia a diretora chamou alguns que jogaram bolinha de papel no João e a diretora fez os meninos pedirem 

desculpas ao João. E João desculpou os meninos. 

E no outro dia todos da escola ficaram amigos de novo.  

 

Fonte: Diário de campo. 

 

Nas cenas propostas pelos alunos, é possível perceber traços da vida real aliados à 

criação artística, o ambiente da escola, do recreio, da sala da diretora, das bolinhas de papel, a 

relação com os colegas de escola e o racismo expresso em forma de bullying pelos atores e 

atrizes autores dos textos. O discurso, no formato de roteiro, se mistura às passagens reais da 

vida dos sujeitos e se transforma em teatro em forma de indignação, medo e consciência 

política, sem abrir mão da ingenuidade própria da idade em que estavam à época: “o que importa 

é a amizade”. 
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Sobre o jogo dramático e sua relação com o mundo real, e a ligação possível entre a 

prática teatral e a consciência crítica, afirma Viola Spolin (2003, p. 13): 

É imperativo preparar todo o equipamento sensorial, livrar-se de todos os 

preconceitos, interpretações e suposições, para que se possa estabelecer um contato 

puro e direto com o meio criado e com os objetos e pessoas dentro dele. Quando isto 

é aprendido dentro do mundo do teatro, produz simultaneamente o reconhecimento e 

contato puro e direto com o mundo exterior. Isso amplia a habilidade do aluno-ator 

para envolver-se com seu próprio mundo fenomenal e experimentá-lo mais 

pessoalmente.  

É possível afirmar, diante dos roteiros, que, mesmo enquanto crianças, os sujeitos 

possuíam uma noção superficial de que racismo e outras formas de preconceitos são crueldades 

da vida em sociedade. Os exemplos escolhidos para figurar as criações dramatúrgicas não são 

aleatórios, visto que, nesta época, a imensa maioria das encenações se aconteciam, 

representativamente, no ambiente escolar, onde a criança passa grande parte de seu dia e que 

pode ser trazida aqui como reflexo de representação da sociedade da qual a criança faz parte.  

O racismo estrutural que os sujeitos traziam através desses exercícios de dramaturgia 

também podiam ser percebidos nas representatividades “clichês” da figura do negro ao longo 

das improvisações. O negro era representado geralmente por uma figura inferior socialmente, 

economicamente e emocionalmente. A representação negra estava sempre em personagens que 

necessitavam de ajuda, ou eram violentos ou começavam pobres e terminavam vencendo na 

vida sendo honestos. Tal representação pejorativa sobre a figura do negro pode ser percebida 

na frase dita no grupo focal: 

Aqui no projeto a gente improvisava algumas cenas, no teatro, e eu nunca queria fazer 

o papel do homem negro, eu sempre queria fazer o papel do homem bom. Aí depois 

eu até aceitei fazer papel de negro (ATOR 02, 18 anos). 

O distanciamento das personagens negras traz para nossa pesquisa a importância do 

processo educacional aqui relatado. Quando o jeito do cabelo, as roupas escolhidas e as atitudes 

negativas apareciam nas cenas trabalhadas, os atores e atrizes demonstravam uma forte 

necessidade em afirmar que aquele ato, jeito ou característica física eram de uma personagem 

fictícia, negando sua própria negritude. Muitos preferiam representar o papel do opressor que 

comete o racismo/bullying, a fazer o papel do oprimido que sofre o respectivo ato.  

No grupo focal, foi possível perceber o discurso crítico dos sujeitos no que diz respeito 

à construção identitária do negro: 

Se desconstruir, quando você diz que você é negro você não tá falando só da sua 

estética para sociedade, você tá trazendo uma bagagem de referência muito negativa. 

Então se você disser que partindo lá de trás daquele processo ainda que não tá 

totalmente desconstruído politicamente, dizer eu sou negro, é dizer tudo que a 

sociedade diz que o negro é. Criminoso, bandido, sujo, invisível. E aí a gente precisa 
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então desconstruir a imagem do negro na gente, pra depois a gente poder dizer “eu 

sou negro! Mas não esse negro que você tá dizendo, eu sou quem eu sou. (ATRIZ 05, 

21 anos). 

A conscientização sobre sua realidade e a crítica advinda de uma outra leitura de mundo 

ficam perceptíveis no relato que segue: 

Eu sou uma pessoa que questionou muito o processo que a gente tava vivendo, a gente 

teve algumas discussões e você sempre respeitou também esse meu processo. Eu tinha 

minha cabeça, que era cabeça de quem assistia televisão branca, então na minha 

cabeça era assim que era o certo e como aqui no projeto era o certo se o mundo todo 

tá dizendo que a gente tem que ser branco? Então, como assim vem uma professora e 

diz o contrário e ela que tá certa? Você com as suas aulas, trazendo os jogos, os 

questionamentos, começou a mudar meu pensamento. Lógico que isso foi muito aos 

poucos, por mais que eu entendesse que o que você tava falando era o certo, ainda 

tinha essa parede resistente de racismo, de preconceito. Que não é que a gente nasce 

com isso, a gente vai aprendendo a carregar esses traços preconceituosos. Então foi 

esse processo que a gente começou a viver no projeto, principalmente no espetáculo 

Vozes. Vozes com certeza foi um momento de mudança de pensamento na minha 

vida. (ATRIZ 03, 18 anos).  

Este relato traz uma perspectiva interessante, pois me faz reviver o quanto de 

enfrentamento cada indivíduo trazia em seu fazer. Por diversas vezes fui questionada no que se 

refere à minha postura enquanto educadora, à prática e aos jogos que trazia como propostas. Eu 

sempre dizia “briguem comigo, mas não briguem com o processo de aprendizagem”, e repetia 

várias vezes “essa dor não é só sua, eu sou aliada de vocês, me ajudem a ajudar”. A revolta, 

agressividade e o não entendimento faziam parte do processo inicial, mas já me diziam muito 

mais sobre uma negação às suas próprias opressões, do que a mim, ao teatro ou ao método. 

Fomos catalisando as dores, raivas, angústias e transformando-as em falas, desabafos, roteiros, 

cenas e espetáculos.  

O resultado de nosso processo de criação sempre foi apresentado por meio de 

intervenções artísticas nas escolas dos próprios alunos, nos bairros em que residiam, na agenda 

cultural da secretaria de cultura e onde mais coubesse um pouquinho de arte, como é possível 

ver nas fotos 5, 6, 7, 8 e 9. Acredito que o teatro só é feito verdadeiramente quando 

compartilhado. E fazer com que estes sujeitos se mostrassem de forma tão positiva no meio em 

que viviam, fora dos muros do projeto, foi aos poucos conquistando os familiares, amigos, 

moradores dos bairros e, de certa forma, a cidade como um todo. Percebemos uma ampliação 

do olhar para com as atividades do projeto e para aqueles sujeitos, de uma forma mais 

humanizada e digna.  
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Fotografia 5 - Apresentação Pé no Palco em escola municipal (2018). 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Fotografia 6 - Apresentação Pé no Palco no Cine Teatro Leon – Espetáculo “Gentileza gera Gentileza” (2012). 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

Fotografia 7 - Apresentação “Serafim – o garoto do começo” (2014). 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 
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Fotografia 8 - Abertura do festival de inverno de Congonhas (2016) 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

Fotografia 9 - Apresentação no museu da cidade (2017) 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

Posso afirmar que o Grupo de Teatro Pé no Palco escreveu, em nove anos, uma história 

rica e marcante no cenário artístico de Congonhas, pois não há registros de outro grupo de teatro 

da cidade, composto por alunos, conquistar tamanha visibilidade. Acredito que a coragem que 

tivemos de sair da sala de aula e ocuparmos a cidade, compartilhando espaços culturais com 

grupos de 30 a 40 anos de existência, fez da nossa trajetória muito mais que aulas. A prática foi 

parte fundante da vida de todos nós e, certamente, potencializou a formação dos envolvidos e 

influenciou na construção das diversas identidades dos sujeitos, como revelam as falas ditas no 

grupo focal:  

Acho que talvez eu seja hoje mais calmo, porque no teatro eu fiz mais amigos. Eu uso 

o meu cabelo bem cacheado e o projeto teve muita influência nisso, porque eu via o 

seu cabelo, o cabelo das outras atrizes, eu achava bonito aí eu comecei a usar assim 

também. Aí o teatro ajudou primeiro a usar o cabelo bem alto, no palco e quando eu 

desci, no Festival de Cenas Curtas toda minha família disse: “Que cabelo lindo” Seu 

cabelo está lindo!”.  E aí no outro dia eu fui pra aula com ele assim também e todo 

mundo me elogiou. O teatro me ajudou a fazer amigos, a conversar direito com as 

pessoas, apresentar trabalhos na escola, porque antes eu tinha vergonha, às vezes eu 

nem apresentava o trabalho por causa disso já perdi pontos, por causa de não 

apresentar. Hoje ainda tenho vergonha, mas apresento (ATOR 01, 18 anos). 
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Hoje eu percebo e a minha mãe também percebe, ela sempre fala como que o teatro 

me ajudou, muito, mudou a minha vida muitas coisas. Porque antes eu não falava 

muito com ninguém, nem com minha mãe, eu não conseguia falar com ninguém, do 

que eu sentia. Toda vez que alguém tentava falar comigo eu não conseguia, eu ficava 

com muito medo, só com a minha irmã que eu conseguia e o teatro me ajudou a falar 

mais com as pessoas, a perder a timidez, a olhar no olho como você me disse uma 

vez.  Não abaixar a cabeça quando as pessoas conversam comigo, até hoje é difícil, 

mas eu mantenho a cabeça erguida e finjo que estou confortável como um personagem 

(ATRIZ 04, 19 anos). 

Porque fazer teatro não é só você falar e falar, se você só falar ninguém vai entender, 

você vai falar e ninguém vai entender, nem sentir. No teatro você tem que se 

movimentar, tem que mexer, tem que sentir de verdade, tem que passar para aquela 

pessoa do público o que você está sentindo verdadeiramente. No teatro que eu 

consegui passar para os outros o que tinha dentro de mim e tudo que eu passava dentro 

de casa e na minha família, na escola (ATRIZ 02, 18 anos). 

Mesmo quando fazia o teatro em cima da minha história, era como se eu tivesse 

vivendo uma outra história e aí quando acabava, que passa o nervoso, porque na hora 

a gente não consegue ficar calmo, a gente fica super ligado, a gente fica tremendo, 

coração disparado, depois quando acabava eu falava assim: “Pronto. Apresentei!” E 

eu não me arrependi de nada, porque naquele momento eu sabia que eu era feliz, eu 

estava fazendo o que eu queria fazer, eu conseguia ser boa em alguma coisa, eu 

conseguia falar o que eu queria falar, eu sentia que as pessoas conseguiam receber e 

muitas vezes eu ajudava outras pessoas a solucionar os problemas da vida delas 

(ATRIZ 03, 18 anos). 

Os relatos trazem a importância do teatro enquanto potência educacional no processo de 

formação do sujeito. Destacamos, nos relatos coletados no grupo focal, a referência ao 

espetáculo “Vozes da liberdade - 2014”, chamado por todos como “Vozes”. A proposta do texto 

dramatúrgico era trazer um panorama dos maiores nomes da história mundial que lutaram por 

sua liberdade e existência. O tema foi trabalhado de forma interdisciplinar com os alunos do 

projeto e eles conheceram Mandela, Zumbi, Pagu, Joaquim Nabuco, Malcon X, entre outros 

tantos nomes da história nacional e mundial. Em uma das aulas, eu levei o texto do espetáculo 

“Arena conta zumbi”6 para uma leitura dramática. A leitura foi um disparador, uma “ficha de 

cultura”, como diria Paulo Freire e, ao final, o grupo já estava eufórico com o desejo de encenar 

algo que tratasse do tema.  

À esta época, o projeto contava com um grupo de alunos das artes plásticas que fizeram 

o cenário, um grupo de dança que ficou responsável pelas coreografias, uma orquestra que 

abrilhantou com músicas que remetiam à temática da liberdade, um coral de alunas que 

brilharam no centro do palco. Os alunos que não demonstravam vontade em participar da parte 

artística fizeram divulgação, iluminação e sonoplastia, bem como compras e prestação de 

contas. Aos poucos, fomos envolvendo todos os familiares e amigos no processo de produção 

 
6 Arena conta Zumbi é um musical escrito por Gian Francesco Guarnieri e Augusto Boal, em 1965, com música 

de Edu Lobo, direção de Augusto Boal e direção musical de Carlos Castilho. Estreou no Teatro Arena em 1º. de 

maio de 1965. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Musical
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gianfrancesco_Guarnieri
https://pt.wikipedia.org/wiki/Augusto_Boal
https://pt.wikipedia.org/wiki/1965
https://pt.wikipedia.org/wiki/Edu_Lobo
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e criação. Oficinas foram ministradas nas comunidades para que as mães dos alunos pudessem 

auxiliar bordando, pintando, costurando e emendando os figurinos criados pela minha mãe, 

afinal nenhuma família tinha sossego com nossa empolgação. Era a maior produção que 

fazíamos e decidimos que todo o processo de produção, criação e execução seria feito por nós.  

Essa experiência, de viver por meses a produção de um espetáculo teatral, trouxe para a 

cena todas as nossas angústias e dores, antes relatadas em intervenções menores e em prática 

em sala de aula. O espetáculo “Vozes da Liberdade” envolveu mais de duzentas pessoas na 

produção e mais de cem no palco, atuando, e fez dessa vivência algo único e marcante. As 

histórias de nossos mártires se misturavam à nossa história e nossas referências dialogavam 

com nossas vidas ali, na verdade momentânea do teatro. O que pensamos e criamos por meses 

nos fez perceber, depois, o quanto dizia sobre nossa imagem. Um tanto de nós colocado no 

teatro num processo de formação do sujeito, como podemos perceber nos relatos seguintes: 

No teatro eu lembro que a gente, pra fazer o espetáculo Vozes, a gente tinha que deixar 

o cabelo grande e você conversou muito com a gente e foi uma experiência que você 

falou que seria só pra personagem. Como fazer um personagem escravo e o meu 

cabelo tava bem raspadinho você pediu que eu deixasse ele sem corte, que ele fosse 

crescendo de forma natural e deixei meu cabelo crescer. E pra minha família e pros 

amigos que me questionavam sobre ele eu dizia: “Estou fazendo um personagem, eu 

não posso cortar o cabelo”.  E aí aos poucos eu ia achando aquele cabelo bonito, aquele 

cabelo que não era meu e sim do personagem. Ele estava crescendo e todo mundo 

dizia corta esse cabelo, corta esse cabelo. Mas eu comecei a perceber que meu cabelo 

era bonito independente do que as pessoas diziam, mas ainda sim pra ir pro ensaio eu 

amarrava bem baixinho e soltava no ensaio. E quando soltava achava bonito, mas na 

hora de voltar pra casa eu tratava de amarrá-lo de novo, eu ainda não conseguia 

sustentar esse cabelo na sociedade (ATOR 03, 18 anos). 

Quando a gente estava se maquiando pro espetáculo Vozes, você começou a colocar 

os nossos cabelos muito pra cima, foi a primeira vez que eu vi o pente garfo na vida, 

eu lembro que eu não reclamei, mas as meninas reclamavam: “não professora, não. 

Abaixa. Abaixa”.  E você dizia: “Confia em mim, é só um personagem”.  Hoje eu sei 

que não era só um personagem, depois daquele dia que os meus cabelos subiram, 

nunca mais eles desceram (ATRIZ 05, 21 anos). 

 Com certeza o espetáculo Vozes. Aquele espetáculo marcou a minha vida, foi onde 

eu entendi na minha pele que eu não precisava ser outra pessoa, eu não precisava alisar 

os cabelos e eu não precisava ter a pele mais clara, minha pele sendo escura como é, 

era bela e era minha (ATRIZ 04, 19 anos). 

O Vozes foi a divisão de pensamento da nossa experiência. A gente começou a 

perceber, a se olhar também como uma possibilidade de liderança mesmo sendo 

negro, tanto que quando acabou a temporada do Vozes meu cabelo ainda tava grande 

por causa do personagem, as pessoas questionavam sobre eu cortar e eu dizia “não! É 

pro personagem!”, mesmo o personagem já tendo acabado. Esse foi o refúgio que eu 

encontrei para continuar com aquele cabelo que eu tanto queria. Queria deixar meu 

cabelo grande, mas as pessoas não aceitavam. E aí eu dizia que eu ainda estava com 

aquele cabelo por causa do personagem, eu usava o personagem como desculpa pra 

poder usar o meu Black. Vozes foi um processo de autonomia e de grito dos excluídos. 

Lembro como se fosse hoje, os textos cheios de mensagens de empoderamento. Esse 

empoderamento mudou muito a vida das pessoas envolvidas no processo. Por 

exemplo eu, depois do espetáculo fui utilizando meu Black e aceitando as minhas 
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formas. Vozes foi um grande marco. Tanto em beleza, quanto em resultados. Com 14 

anos, falar poemas e textos tão fortes e intensos, era bastante difícil! Mas o trabalho 

que era muito intenso, veio e conseguimos levar nossas vozes pra quem pode assistir. 

(ATRIZ 06, 21 anos).  

Fotografia 10 - Cenas do espetáculo “Vozes da liberdade” (2017) 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

É pertinente afirmar, diante das falas, o quanto o fazer teatral do grupo Pé no Palco se 

deu em paralelo à construção das diferentes Identidades Negras dos sujeitos e quão entrelaçados 

estavam as histórias individuais com a do grupo e de nossas vivências. Nesse sentido, o método 

do Teatro do Oprimido potencializou a conscientização dos pesquisados. 

Por meio da foto 10, relembro e revivo toda nossa prática. Não mais com o olhar de 

educadora e sim de pesquisadora, analiso que os processos de reconhecimento da Identidade 

Negra das atrizes e atores do grupo de Teatro Pé no Palco se devem, em grande parte, ao método 

do Teatro do Oprimido e sua proposta de ser, para além da arte, reflexo da sociedade e das 

personagens que habitam os diferentes corpos, como elucida Boal (2005, p. 194): 

Cada vez mais passou ao primeiro plano a interpretação social. Os atores passaram a 

construir seus personagens a partir de suas relações com os demais, e não a partir de 

uma discutível essência. Isto é, os personagens passaram a ser criados de fora para 

dentro. Percebemos que o personagem é uma redução do ator, e não uma figura que 

paira distante e flutua até ser alcançada por um instante de inspiração. Mas redução 

de que ator? Cada ser humano forma seu próprio personagem na vida real: ri da sua 

maneira própria, anda, fala, cria vícios de linguagem, de pensamento, de emoções: o 

enrijecimento de cada ser humano é o personagem que cada um cria de si. 
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O relato de uma participante confirma tal afirmação: “É tipo, não sou eu, eu sou um 

personagem e esse personagem começa a invadir a minha vida, até que eu não sei mais quem é 

o personagem e quem sou eu de verdade.” (ATRIZ 03, 18 anos). 

Ao optar por uma encenação mais preocupada com o desenvolvimento pessoal do que 

com o resultado estético, assumindo o nosso fazer como ação política de transformação pessoal 

e comunitária, é nítida a eficácia da prática relatada como um processo educacional. Ciente de 

que a construção da identidade é muito mais complexa, sigo analisando a segunda categoria 

para refletir acerca da Identidade Negra e da autoimagem dos participantes da pesquisa. 

 

6.2 “EU SOU DESCENDENTE DE ZUMBI” - IDENTIDADE NEGRA E 

AUTOIMAGEM 

O destaque dado a beleza negra para pensar a construção da identidade é um tema um 

tanto quanto complexo. Para entender esse processo, somos convidados a abrir mão 

de radicalismos políticos-ideológicos que tendem a ver a ênfase na beleza como um 

desvio da luta antirracista, como uma despolitização. Para avançarmos nessa 

discussão, é importante ponderar que, para o negro, o estético é indissociável do 

político (LINO GOMES, 2019, p.52). 

Nilma Lino Gomes, a respeito da Identidade Negra, afirma que existem várias oposições 

e estas têm sido discutidas pelo movimento negro e alguns cientistas sociais na tentativa de um 

resgate cultural, desconstruindo o mito da democracia racial e construindo uma Identidade 

Negra positiva. Foi importante considerar na discussão acerca da Identidade Negra a posição 

social de tal população, sua situação econômica, educacional, inserção no mercado de trabalho 

e a discriminação racial, como feito na seção anterior desta dissertação.   

A autora propõe uma análise do conceito de identidade sob dois focos: “identidade 

pessoal/individual e identidade social/coletiva”. 

A identidade pessoal ou individual é a maneira que a pessoa se vê no plano subjetivo, 

o que o ‘eu’ percebe, o que lhe é próprio enquanto individualidade diferenciada”. E a 

identidade social se relaciona aos referenciais coletivos de inserção de um grupo 

(LINO GOMES, 1995, p.42).  

A discussão sobre a juventude negra periférica precisa ser feita com delicadeza e 

respeito, pois exige uma complexidade de olhar e uma análise profunda dos pontos de vista 

social, histórico, cultural, político e estético. Falar sobre Identidades Negras implica tocar em 

feridas abertas, nem sempre expostas, na maioria das vezes silenciadas e escondidas. Exige 

diálogo, escuta, observação e consciência de que os problemas enfrentados pelos negros são 

questões graves que devem cada vez mais ser investigadas e desveladas. Os relatos transcritos 

ao longo dessa seção da dissertação revelam discursos sobre a identidade pessoal e a identidade 
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social, que ora aparecem separadamente e ora se misturam nas falas coletadas quando da 

realização do grupo focal. 

O racismo, como já afirmado anteriormente, é estrutura de poder opressivo, que serve 

aos dominadores e ao capitalismo, e que está impregnado em nossa cultura das mais diversas 

formas. Não há como escapar de uma cultura racista e dificilmente haverá uma só pessoa negra 

no Brasil que não tenha sofrido com ela, mesmo que não tenha consciência disso. O racismo 

brasileiro é fruto do período colonial, um projeto político ideológico que foi reproduzido pelo 

estado brasileiro por meio da política do branqueamento e da ideologia da democracia racial, 

servindo à manutenção do status quo de uma elite branca e minoritária7. Em Munanga (2009, 

p. 10), é possível refletir sobre racismo e identidades: 

O racismo à brasileira, como os demais racismos que se desenvolveram em outros 

países, tem sua história diferente dos outros e suas peculiaridades. Entre essas, 

podemos enfatizar notadamente o significado e a importância atribuídos à 

miscigenação ou mestiçagem no debate ideológico-político que batizou o processo de 

construção da identidade nacional e das identidades peculiares.  

As falas dos participantes indicam que a ferida do racismo está aberta e que, todos os 

dias, indivíduos negros enfrentam obstáculos em determinismo à sua raça. A primeira 

constatação da pesquisa, sobre os sujeitos investigados, se deu em relação às suas 

autoidentificações enquanto indivíduos negros.  

Lembro que num dos ensaios você nos “amordaçou”. Foi uma das coisas que mais me 

incomodou na vida, nem tava doendo nem nada, incomodou na alma sabe.  Você 

lembra como a gente chorou, até você chorava. Eu chorei e você disse: “Tire a 

máscara!”. Mas aí eu pensei que não, pois era assim que minhas ancestrais eram 

tratadas, eu precisava sentir na pele. Foi assim que nasceu aquele nosso poema 

“Respeita meu crespo’.  Ali eu tive certeza: nós temos que nos aceitar pois foram anos 

de luta para que a gente não gostasse da gente mesmo.  Precisamos gostar da gente 

como somos e não como ensinaram a gente a gostar (ATRIZ 05, 21 anos). 

A fala da atriz, corrobora com a definição de identidade trazida por Lino Gomes (2003, 

p. 171) de que: 

A Identidade Negra é entendida, aqui, como uma construção social, histórica, cultural 

e plural. Implica a construção do olhar de um grupo étnico/racial ou de sujeitos que 

pertencem a um mesmo grupo étnico/racial sobre si mesmos, a partir da relação com 

o outro. 

Os sujeitos da pesquisa, quando questionados sobre sua identificação racial, afirmaram-

se negros, sem demonstrar dúvida ou receio ao se identificarem, importante destaque dentro da 

cultura brasileira que é tão racista e alienante com os sujeitos negros que faz com que muitos 

 
7 Ver mais em “MUNANGA, K. Prefácio. In: CARONE, Iray; BENTO, Maria Aparecida Silva. Psicologia social 

do racismo: estudos sobre branquitude e branqueamento no Brasil. Petrópolis, RJ: Vozes, 2009”.  
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não se identifiquem como tal. Mas é importante destacar que tal identificação em relação à raça 

negra se deu, à princípio, em relação às suas características físicas, traços, cor da pele e cabelo. 

Na prática educacional, em uma atividade, foi solicitado aos atores que respondessem 

quais benefícios o processo que vivíamos de ensaios e apresentações auxiliava na construção 

de sua autoimagem, principalmente quando se olhavam no espelho. O texto de uma aluna, a 

seguir, é um registro que mostra como, desde o início, a construção da Identidade Negra se dava 

de forma consciente por parte dos educandos ainda crianças.  

 

Figura 3 - Construção da autoimagem atriz 3 

 
Transcrição: “Ele me ajudou porque antes eu não gostava do meu cabelo, agora amo o meu cabelo. E antes eu não 

gostava de tirar fotos, agora eu só tiro fotos. Antes eu não gostava da minha (cor) e queria ser branca, mas agora 

eu amo minha cor. Antes também eu tinha muita vergonha, agora não. Eu não tinha muitos amigos no Garoto 

(projeto) agora eu tenho muitos (ATRIZ 03, aos 10 anos). 

 

O texto da aluna, escrito em 2012, já demonstrava um desenvolvimento em relação à 

sua identidade aliado ao fazer teatral, que ela chama de “ele”. Após dois anos de projeto, já 

havia uma ressignificação de suas características físicas e culturais para que ela emita seu 

orgulho e não mais o desejo de ser branca. Isso se reflete ainda no ato de tirar fotos e se sentir 

bela e como isso refletiu em sua mudança pessoal, quando ela descreve que “não tinha amigos 

antes” e que a partir deste reencontro consigo mesma passa a se abrir para outros reencontros 

com o mundo, fazendo novos amigos.  

Outros relatos demonstram como o processo teatral trazia para o debate crítico as 

questões sobre identidade. Ao analisar os discursos produzidos durante o processo educacional, 

percebo que esses questionamentos nos levaram a assumir a temática da Identidade Negra como 

nossa principal luta e objetivo de criação artística do Grupo Pé no Palco, bem como de luta 

política e social.  
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Figura 4 - Construção da autoimagem atriz 1 

 
Transcrição: “Ele me ajudou a me sentir melhor comigo mesma, a me aceitar do jeito que sou, a me valorizar 

melhor. Antes (eu) não gostava do (meu) cabelo vivia dizendo que era feio e queria mudar, depois passei a aceitar 

e agora amo meu cabelo e não quero mudar nada em mim, me amo do jeito que eu sou.” (ATRIZ 01, aos 10 anos). 

 

Figura 5 - Construção da autoimagem atriz 5 

 
Transcrição: “Antes de entrar no projeto eu não me sentia bem, não gostava do meu cabelo, era ignorante, depois 

percebi que para ser feliz não precisa ser igual a todo mundo e sim ser feliz de ser diferente, e na e na vida isso é 

o que realmente importa, pois a vida é passageira.” (ATRIZ 05, aos 14 anos). 
 

Figura 6 - Construção da autoimagem ator 3 

 
Transcrição: “me fez sentir mais segura com o meu cabelo e fortaleceu minha criatividade e depois que eu entrei 

no projeto eu assumi meus cachos e agora na hora de apresentar trabalho eu fico mais confiante.”  (ATOR 03, aos 

10 anos). 

 

O relato traz a perspectiva de um aluno que sempre teve o cabelo mais cacheado e não 

se sentia bem com isso. Recordo de ele estar, na maioria das aulas, de boné escondendo o cabelo 

quando estava um pouco mais comprido, ou até de cabelo raspado. É importante destacar o 

incômodo que ele narra em relação ao cabelo e ao ato de apresentar trabalhos na escola, sendo 

exposto na frente de toda a turma, e como o processo educacional do fazer teatral o auxiliou na 

aceitação da autoimagem e trouxe uma atitude mais confiante. 
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Figura 7 - Valorização do teatro 

 

Transcrição: 5. “Sim, ajudou a me amar mais e a valorizar o meu cabelo e tudo mais. Graças e ela eu comecei a 

valorizar o meu cabelo cacheado, comecei a arrumar e deixar bonito.” 6. “Negra.” 7.  “Pelo meu cabelo, pela minha 

cor e pelo meu corpo, pelo meu olho e tudo mais.” (ATRIZ 01, aos 09 anos). 
 

Surpreende a maturidade com a qual a atriz 01 se refere à sua identificação racial, 

principalmente quando afirma que se identifica como negra por várias características físicas e 

“tudo mais”, ampliando sua percepção para fatores não só físicos mas possivelmente 

emocionais e culturais que, pela pouca idade, se tornam difíceis de relatar.  

Como afirma Lino Gomes (2002, p. 45), em sua pesquisa de doutorado, “a questão não 

é com o cabelo em si, mas com os significados que historicamente lhe foram atribuídos no 

contexto do racismo”. A cor e o cabelo, características físicas que, para os sujeitos da pesquisa, 

os definem como pessoa negra, aparecem no relato feito durante o grupo focal:  

Porque assim, eu não gostava antes da minha imagem refletida no espelho. Até eu 

descobrir que eu podia viver do mesmo jeito que eu era. Do jeito que eu nasci, mesmo, 

do jeito que era a minha cor, do jeito que era meu cabelo, que no início eu não aceitava 

(ATRIZ 01, 18 anos). 

Relatos de negação em relação às suas características físicas também foram registrados 

no grupo focal: 

Quando eu era criança eu tinha um pouco de tipo, ‘ah quero ser branco’. Agora depois 

de crescido é que isso mudou totalmente. Porque lá para os meus quatorze anos, 

porque antes disso nossa senhora, eu pensava e ficava chorando com a minha mãe e o 

meu pai pedindo pra alisar o meu cabelo. Falava que meu cabelo era muito feio, meu 

cabelo era cacheadinho né. Aí eu falei várias vezes com a minha família: por favor 

deixa eu cortar o meu cabelo. E quando eu pedia muito minha mãe raspava minha 

cabeça, mas ela ficava triste pois ela sempre achou meu cabelo bonito. Meus pais 

nunca me deixaram alisar o cabelo e eu queria muito alisar, então eu raspava pra não 

ter que assumir os cachos. Depois dos 14 anos eu comecei a entender que meu cabelo 

era bonito, assim como a minha boca que é muito grande (ATOR 02, 2019, 18 ANOS). 
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Olha, eu nunca, nunca não gostei de mim nem do meu cabelo, eu sempre achei ele 

muito bonito, mas a minha mãe sempre trançava ele pra tentar deixar ele de uma forma 

mais baixa pra que eu fosse pra escola ou saísse, mas só que ela relaxava e eu também 

gostava dele mais baixinho, aí ela ia e relaxava ele, mas eu não me sentia bem eu não 

sabia porquê (ATRIZ 04, 2019, 19 ANOS). 

Nos relatos do ator 2 e da atriz 4, é possível perceber que ambos trazem questões sobre 

suas características físicas: entre gostar ou não do cabelo e o que lhe é ensinado como aceitável.  

No grupo focal, alguns relatos trouxeram outras percepções acerca dos traços físicos 

que, para os sujeitos investigados, os definem como pessoas negras e nos dão pistas a respeito 

da autoimagem: 

Eu sou uma mulher negra e além do meu cabelo quando eu me olho no espelho eu 

percebo que eu tenho outras características que me definem como negra, os meus 

lábios grandes, meu nariz grande, tipo assim, não apenas a cor que define uma pessoa 

porque por exemplo temos várias tonalidades de pessoas negras no brasil, mas os seus 

traços, a minha bochecha é grande, o meu rosto é muito redondo e eu sinto que eu sou 

negra pelos meus braços, pela minha cor (ATRIZ 05, 2019, 21 ANOS). 

Quando eu cheguei no projeto eu era uma menina tímida, não falava com ninguém, 

não fazia, amizades só conversava com a minha irmã.  Cabelo liso escovado. Ou 

molhado. Às vezes de trança e quando alguém tentava me tirar desse meu silêncio eu 

reagia com muita agressividade. Lembro quando briguei na fila do lanche. Eu batia 

(ATRIZ 01, 2019, 18 ANOS). 

Quando eu tinha o cabelo escovado eu não sabia que eu era negra. Porque eu tenho a 

pele mais clara e eu nunca tinha visto ninguém falando que quem tinha a pele clara 

podia ser preto. Ninguém nunca tinha me falado que eu era negra. Foi depois que eu 

assumi o meu cabelo crespo é que eu entendi que eu era negra, pelo cabelo que eu 

tinha, muito mais que por outros traços que eu tenho e que hoje eu sei que me define 

como mulher negra (ATRIZ 03, 18 ANOS). 

Podemos perceber que os traços físicos são determinantes para os sujeitos em relação à 

identificação deste grupo acerca da raça negra, demonstrando que quando seus cabelos estavam 

alisados (representatividade de um padrão europeizado de cabelo) os sujeitos não se sentiam 

como negros, por possuírem cabelo liso, a pele mais clara e traços menos negroides.  
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Fotografia 11 - Forofofó no Esmeril”. Espetáculo de rua (Cores e fé) realizado em distrito de Congonhas, em 

2013, apresentação do grupo de Teatro Pé no Palco. Destaque para os cabelos muito bem presos e alisados. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

O espetáculo “Cores e Fé”, retratado na foto 11, abordava a cultura africana 

remanescente na cidade de Congonhas, por meio dos congados e Folia de Reis. Tal cultura está 

muito presente ainda na cidade e permeia a vida de muitos atores e atrizes, tendo como 

integrantes dos grupos religiosos tradicionais seus avós, pais, tios e até os próprios atores. O 

espetáculo trazia algumas questões acerca da desigualdade étnica no Brasil e me recordo 

vivamente das inúmeras tentativas de caracterizar os envolvidos com os cabelos soltos e ao 

natural. Os cabelos crespos despertavam a negação dos familiares e responsáveis que me diziam 

que “seus filhos não participariam descabelados em evento do projeto”.  

O cabelo crespo figura como um importante símbolo da presença africana e negra na 

ancestralidade e na genealogia de quem o possui. Mesmo que a cor da pele seja mais 

clara ou mesmo branca, a textura crespa do cabelo, em um país miscigenado e racista, 

é sempre vista como um estigma negativo da mistura racial e, por conseguinte, é 

colocada em um lugar de inferioridade dentro das escalas corpóreas e estéticas 

construídas pelo racismo ambíguo brasileiro. Mesmo que a textura crespa do cabelo 

não seja exclusiva dos povos africanos, o racismo lhe impõe um reducionismo 

perverso, e a sociedade brasileira aprendeu a olhá-la como sinal não só de mistura, 

mas a parte considerada socialmente e ‘biologicamente’ inferior da mestiçagem 

(LINO GOMES, 2002, p. 11). 

A juventude negra tem se organizado por meio das redes sociais e têm construído 

espaços virtuais e presenciais de apoio coletivo. Plataformas que abordam a temática das mais 

diversas maneiras, seja como lidar e cuidar dos crespos, o que parece simples para uma pessoa 

que tem toda sua cultura a favor de sua estética, mas que é extremamente difícil para alguém 

que não encontrava há poucos anos sequer um único cosmético nas prateleiras do 

supermercado.  Seja em coletivos que abordam o debate de forma mais política e propositiva. 

Todo esse processo se faz forte estratégia de superação do racismo e, portanto, se torna potência 
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reconhecida na luta pela busca da construção identitária. Essa construção de novas referências 

e novos espaços de visibilidade afeta os sujeitos investigados. 

Nilma Lino aborda, em sua tese de doutorado, essa movimentação sociocultural 

principalmente sob a perspectiva da profissionalização dos salões de beleza especializados em 

cabelos crespos. Tal movimentação se expande para além dos salões e cria uma série de outros 

espaços (muitas vezes virtuais, nas pequenas cidades) para a comunidade negra. Nota-se cada 

vez mais sujeitos preocupados com a valorização da estética, da corporeidade negra e do cabelo 

crespo. As meninas negras, “nos últimos dez anos passaram a assumir uma negritude inscrita 

em seus cabelos como forma de afirmação identitária”, como afirma Nilma Lino (2019, p. 32):  

Essas mulheres não necessariamente atuam em movimentos de mulheres negras, 

movimentos feministas, movimentos estudantis ou de partidos políticos; elas realizam 

e constroem um outro tipo de política e conseguem falar de forma mais direta a muitas 

outras jovens negras que, aos poucos, aceitam o desafio de iniciar um processo de 

transição capilar e assumem seus cabelos crespos. Esse é um processo que não é fácil, 

pois vai na contramão dos padrões estéticos hegemônicos reforçados pela branquitude 

e pelo racismo. 

Fotografia 12 - Cotidianos. 

  
OBS: a primeira imagem (2016) reflete o cotidiano do projeto, aliando a presença das 

alunas com a imagem refletida no banner como referência positiva à Identidade Negra. 

A segunda (2017) mostra uma aluna do teatro que também participava da orquestra 

assumindo seus cachos para um ambiente além do teatro.  
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A aceitação do cabelo é simbólica na construção da Identidade Negra, mas não se 

restringe a isso somente, outras características físicas impostas pelos padrões sociais ainda são 

necessárias para a relativa aceitação de si mesmo e da sociedade em relação ao outro. Como 

afirma Lino Gomes (2002, p. 12), 

Quanto mais preta é a cor da pele e mais crespo é o cabelo, mais as pessoas que 

possuem tais características são desvalorizadas, não só esteticamente, mas também 

enquanto seres humanos. O racismo e a branquitude, ao operarem em conjunto, 

lançam dardos venenosos sobre a construção da Identidade Negra e tentam limitar os 

indivíduos negros, sobretudo as crianças e as mulheres que, ao se mirarem no espelho, 

veem aquilo que ele – o racismo – coloca à sua frente. 

No relato seguinte, fica perceptível o quanto a aceitação da sociedade impõe sobre a 

aceitação de si mesmo, influenciando diretamente na autoimagem que carrega a falácia de 

quanto mais próximo ao padrão imposto socialmente (em relação ao padrão da branquitude) 

estiver uma pessoa negra, mais aceita ela será.  

Eu quando criança, ainda tinha muito isso de todas as crianças terem o cabelo liso. Os 

meus pais falavam: “vamos alisar, é bonito”.  Eu gostava também na época. Aí chegou 

um tempo em que todo mundo começou a usar cabelo cacheado, aí eu vendo assim, 

pensava: lindo! vou fazer. Aí eu comecei. No início deu muito trabalho, mas eu pensei: 

“Eu vou aguentar!” Aí agora tá lindo assim, black do jeito que eu gosto. As pessoas 

olham para mim e falam: “Você tá linda, você tá alta, magra, cabelo cacheado, serve 

até pra ser modelo. Antes falavam que meu cabelo tava feio, me tratavam mal. Aí isso 

faz eu me amar cada vez mais (ATRIZ 03, 18 anos). 

Abandonar os cabelos alisados é um processo complexo e doloroso, que faz parte de 

uma transformação que não é só física e estética, mas, sobretudo, identitária. Significa passar a 

ser criticada pela família, que muitas vezes impôs, à então criança negra, o alisamento e a fez 

pensar que só assim seria aceita e considerada bonita socialmente.  

Acho importante também a gente entender que essa questão do cabelo é muito 

importante pra mulher, principalmente porque quando a gente tá de trança a gente é 

tratada de um jeito, quando a gente tá de Black a gente é tratado de outro, quando a 

gente tá de escova a gente é tratado de outro jeito completamente diferente. As pessoas 

julgam muito a gente pelo cabelo que a gente tem. Eu sinto que quando eu tô de escova 

as pessoas me notam menos, quando eu saio com meu Black na rua todo mundo olha. 

Aquelas pessoas que acham bonito, elas ficam olhando, elas querem pegar, elas 

querem sentir se meu cabelo é duro ou macio (ATRIZ 02, 18 anos). 

Assumir-se negro e negar os padrões impostos pode ser libertador por um lado, mas fica 

perceptível nos relatos que ao decidir por usar o cabelo natural, os sujeitos se viram muito mais 

expostos ao racismo do que antes. Afinal, como já explicitamos, o racismo é estrutura imposta 

e ninguém consegue se libertar totalmente dele.  

Eu pensava, esse cabelo tem que cortar, que cabelo horroroso, meu cabelo antes eu 

ouvia muito assim “nossa por que você não corta esse cabelo? Raspa cabeça. Que 

cabelo horroroso. Seu cabelo é horroroso”. Então eu cresci acreditando nisso. Por mais 

que você quando era minha professora ou as atividades do projeto Garoto Cidadão 
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traziam referências positivas sobre meu cabelo, vocês ainda eram uma minoria 

naquele mundo que eu vivia, ainda não tinham essa força pra poder falar “nossa 

realmente meu cabelo é bonito’, eu acreditava que meu cabelo era horrível, porque ele 

subia e eu pensava “nossa porque meu cabelo não desce, o cabelo cacheado de todo 

mundo desce e o meu só cresce pro alto, que raiva!” Eu não aceitava a minha imagem, 

quando eu olhava no espelho eu me achava muito feio, horrível! (ATOR 03, 18 anos). 

Já aconteceu comigo por exemplo, quando eu tinha meu cabelo mais curto, estilo de 

branco, todo mundo olhava e falava “seu cabelo tá bonito, tá curto”. Hoje em dia, todo 

mundo olha pro meu cabelo black bem alto. E mesmo que você não dê abertura, ainda 

acontece muito das pessoas dizerem “por que que você não alisa seu cabelo? (ATOR 

02, 19 anos). 

Já aconteceu comigo de, por exemplo, quando eu tô com cabelo escovado eu ser 

tratada de uma maneira melhor na escola ou em alguma loja. E eu já fui com a minha 

mãe, eu estava de trança, numa loja que a gente sempre frequenta e quando eu entrei 

nessa loja a atendente ao invés de me mostrar os produtos, como sempre fazia, 

perguntou se eu estava ali me candidatando para a vaga na loja. Uma loja que eu e 

minha mãe comprávamos sempre e fomos bem tratadas só enquanto estávamos com 

cabelo escovado (ATRIZ 02, 18 anos). 

O processo da construção da Identidade Negra a partir da aceitação e assunção dos 

cabelos crespos é algo que transcende preceitos estéticos e físicos, é um processo complexo 

extremamente dolorido. “Significa passar a ser olhada de forma atravessada pela família, que 

muitas vezes impôs à então criança negra o alisamento e a fez pensar que só assim seria aceita 

e considerada bonita socialmente”, como reflete Lino Gomes (2019, p. 12):  

O racismo faz parte de uma racionalização ideológica que constrói e advoga a 

existência não só de uma distância social e cultural entre negros e brancos, mas 

também biológica. Para isso lança mão de símbolos distintos oferecidos pela própria 

organização social, a fim de cristalizar grupos e indivíduos no seu “devido lugar” e 

legitimar essa distância. Assim, atribui-se um sentido negativo às diferenças culturais, 

físicas e estéticas como as crenças, a arte, o corpo, a cor da pele, o tipo de cabelo, 

entre outros. 

Não podemos deixar de registrar que os homens negros também partilham da 

experiência do trato dos cabelos crespos. O menino negro tem em seus familiares mais velhos 

a referência de como cuidar e usar socialmente o cabelo.  

Para os homens, o ritual do corte do cabelo durante a infância é realizado em barbearias 

simples dos bairros, ou até mesmo por um familiar. Como salienta Lino Gomes (2002, p. 34), 

“as primeiras experiências giram em torno de cortes simples, feitos com gilete, navalha e, mais 

tarde, penteados mais ousados com máquina de cortar cabelo”. Há negros que experimentam 

cortes étnicos com desenhos geométricos e alguns alunos no projeto que também faziam uso 

das pastas de alisamento e até de descolorantes capilares, quando mais ousados.  

Ao recorrer ao diário que escrevi na época que atuava no projeto como educadora social, 

lembrei de uma aula na qual estávamos conversando sobre cabelo e preconceito, em uma turma 

que não fazia parte do Pé no Palco, e os meninos negros relatavam que não sabiam como era o 
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seu próprio cabelo, afinal tinham seus cabelos raspados desde muito novos sem ao menos serem 

consultados sobre outras possibilidades. Recordei-me do incômodo gerado não só a mim, mas 

também aos outros ali presentes. Alguns desses alunos deixaram os cabelos crescerem ao longo 

do tempo, e até andavam com uma bucha de cozinha toda furada raspando nos cabelos para 

criar cachos lindos junto ao couro cabeludo8. 

O relato, a seguir, demonstra a alegria deste reencontro com suas raízes através do 

cabelo: 

Eu ouvia muito assim “nossa por que você não corta esse cabelo? Raspa cabeça.  Que 

cabelo horroroso.  Seu cabelo é horroroso”. Então eu cresci acreditando nisso. Hoje o 

meu cabelo é o meu cabelo. Meu cabelo é crespo, tá grande, tá batendo no pescoço e 

é lindo. É cheio de cachos e os cachos ficam todos para o alto e é o que eu mais gosto 

deles (ATOR 03, 18 anos). 

No grupo investigado, fica registrado que todo o processo de conscientização acerca de 

sua Identidade Negra teve início com o cabelo, de sua aceitação e, principalmente, da mudança 

de olhar do que é verdadeiramente belo, ser você do jeito que quiser.   

Outro ponto importante encontrado nos relatos é sobre as referências ao longo do 

processo de construção da identidade. Referência é uma questão de afirmação identitária. 

Quando um jovem se vê positivamente refletido em outro igual, por meio do uso de códigos 

culturais próprios da raça negra: o corpo, o cabelo, a música, os movimentos, etc, significa a 

possibilidade de uma trajetória bem sucedida, quebrando os estereótipos que nossa cultura 

racista faz com a imagem da mulher negra e do homem negro. 

O processo tenso e conflituoso de rejeição/aceitação do ser negro é construído social 

e historicamente e permeia a vida desse sujeito em todos os seus ciclos de 

desenvolvimento humano: infância, adolescência, juventude e vida adulta. A inserção 

e circulação do negro e da negra em outros espaços sociais podem contribuir para o 

repensar dessa situação, para a problematização e o enfrentamento desse conflito 

(LINO GOMES, 2008, p.13). 

Tais questionamentos acerca de referências se fizeram presentes no grupo focal, 

ultrapassando as questões estéticas do ser negro, e trazendo a questão do ser homem hétero, 

forte física e emocionalmente e que trabalha de forma braçal incansavelmente, como podemos 

perceber no relato a seguir:  

E essas identidades negras homossexuais são apresentadas de forma cômica, 

caricaturais, não é aquela identidade que você olha e tem como referência, é sempre 

no lado do deboche, no lado da comicidade. Minha família por ser nordestina é uma 

família muito enraizada ainda, com a cultura do machismo, do machão. Eu sendo filho 

de militar tinha que ser machão o tempo inteiro, o cabelo tem que estar cortadinho, a 

roupa tem que estar limpinha, constituir família. Não foi fácil me aceitar tão diferente 

 
8 Técnica de fazer cachinhos em cabelos crespos que mais tarde fui saber estava sendo difundida pelos canais 

virtuais, conhecida como Nudred ou esponja twist.  
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dessas expectativas e principalmente eles me aceitarem. Mas hoje a gente tá lidando 

até bem com isso (ATOR 04, 20 anos). 

O processo de aceitação ao cabelo seguiu aparecendo no diálogo proporcionado pelo 

grupo focal: 

Antigamente por eu não me aceitar como homossexual, pra mim o fato de eu ter o 

cabelo maior ficaria mais explícito que sou gay, então além dele ser crespo cacheado, 

tinha esse fator pra poder sustentar esse cabelo na sociedade. Só que fazendo teatro 

eu comecei a observar que todo mundo no grupo usava o cabelo cacheado, usava o 

cabelo crespo, o cabelo para o alto. Acho que do nosso grupo aqui eu fui o último a 

assumir e sustentar o cabelo assim, então a gente já estava numa fase que todo mundo 

deixa o cabelo muito pro alto. Você encontra todo mundo. O grupo já tava se 

assumindo enquanto um grupo negro e eu pensava: “Será que eu deixo meu cabelo 

crescer? Será que eu vou dar conta de usar esse cabelo algum dia?” E eu tenho muita 

dificuldade porque a minha família sempre valorizou muito cabelo liso, sempre foi 

uma referência muito forte na nossa cultura. Então imagina, você foi criado a vida 

inteira assim, você acaba acreditando que somente cabelo liso é bonito. Mostra o 

tempo todo o cabelo liso e eu sempre acreditei que o cabelo bonito é o cabelo liso e o 

meu cabelo então por ser diferente desse padrão era horrível (ATOR 03, 18 anos). 

Também falam sobre o meu cabelo, quando eu entrei eu usava ele preso porque eu 

tinha vergonha, eu sempre pedi a minha mãe para alisar. Aí eu conheci ela, que já 

trabalhava com o grupo pé no palco há muito tempo e foi a partir daí que comecei 

usar o cabelo do jeito que eu sou hoje, e a partir daí eu comecei a me sentir mais bonita 

e mais reconhecida porque os outros me param na rua e falam do meu cabelo, que é 

bonito (ATRIZ 02, 18 anos). 

No início não foi fácil, meu cabelo não era bonito antes, mas agora ele é muito bonito. 

Foi assim que eu me identifiquei com a sua aula, comecei a me soltar, a me libertar 

mais (ATRIZ 03, 18 anos). 

Aí eu percebi o cabelo das meninas, as atrizes mais velhas, todas tinham o cabelo 

cacheado bem alto, aí me deu muita vontade de ter aqueles cabelos, e um dia eu falei 

com você: “nossa o cabelo delas é lindo! E o seu também”. E você disse: “Seu cabelo 

é tão lindo quanto o nosso”. Eu disse: “Eu quero ter o cabelo desse jeito!” E você 

disse: “Conversa com a sua mãe e qualquer coisa ela pode conversar com a gente”. 

Então a minha mãe me levou no salão. Depois desse dia, eu nunca mais quis escova 

(ATRIZ 03, 18 anos). 

Aí quando eu cheguei aqui, ainda estavam as meninas do teatro, numa transição muito 

tímida, entre o cabelo liso e o cabelo cacheado, mas todo mundo ainda com cabelo 

muito baixinho, menos você, você sempre usou seu cabelo muito alto, você sempre 

falava muito sobre isso nas aulas(ATRIZ 04, 19 anos). 

Referências culturais difundidas pela mídia também foram relatadas, o que só reforça 

os preceitos já conhecidos de que o padrão social de beleza branco é difundido, massivamente, 

pelos meios de comunicação em nosso país.   

Na minha família a televisão está sempre ligada, a gente cresceu assistindo novela, 

nossas maiores referências. Então quando eu assistia televisão todos os atores que eu 

admirava eram brancos dos olhos claros, de cabelo liso e a minha vontade como ator 

na época era ser ator de novela, era atuar na Globo fazendo novela, fazer sucesso. E 

como que eu faria pra chegar numa novela onde não tinha ninguém que se parecia 

comigo e quando tinha algum negro ele era careca, ele não tinha o cabelo assumido, 

ele tinha um traço muito fino e no máximo um cabelo cacheado que existia na época 

das novelas, era aquele cacheado que é tipo liso, não era meu, não era eu. A única 
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referência que eu tinha do meu cabelo black era a personagem do desenho 

Marge Simpson. Que tem um cabelo que cresce para cima e azul. Eu não queria que 

meu cabelo fosse aquele cabelo que cresce para o alto.  Então, eu querendo ser ator de 

novela, pensava que para chegar ali naquele espaço, teria que ser o máximo possível 

branco (ATOR 04, 2019, 20 anos) 

É possível perceber, em outras falas, que as relações familiares são a base fundante das 

construções identitárias:   

Aí então eu fui conversar com o meu pai e o meu pai foi uma das pessoas que me 

ajudou sabe, tipo sobre essas questões de ser negro e tal, aqui no projeto também me 

ajudou muito porque nas conversas tinha um olhar de respeito ao ser negro. Meu pai, 

os meus tios e os irmãos deles conversavam muito comigo: “você é negro e você tem 

que ter orgulho disso”. E aí depois eu comecei a perceber pessoas negras não só aqui 

no projeto, mas onde eu moro também, pessoas que eu tenho orgulho (Ator 02, 19 

anos). 

Se perceber como belo, como incluso e pertencente é o degrau para a conquista da 

autonomia e participação social, e enxergar-se como referência positiva para outros iguais é a 

consolidação de tal processo, como narra o ator 03:  

Deixando meu cabelo crescer, eu consegui mudar pessoas da minha família. Com a 

aceitação do meu cabelo, algumas primas minhas que sempre alisavam o cabelo 

também passaram a aceitar os próprios cachos. Foi então que eu percebi que pra eu 

poder mudar qualquer pessoa dentro da minha família ou do meu núcleo de 

convivência eu tenho que mudar a partir de mim, não foi o mundo que eu mudei mas 

me sinto bem de ter influenciado o processo de outras pessoas. O fato de eu ter me 

transformado, eu consegui transformar outras pessoas (ATOR 03, 18 anos). 

Os relatos que coletamos corroboram com Nilma Lino Gomes, em sua pesquisa de 

doutorado, a respeito de como o racismo afeta de forma contundente e perversa as suas vítimas 

e exalta os que o praticam, colocando-os dentro de uma redoma de vidro de branquitude. Ao 

eleger as pessoas brancas como padrão ideal de beleza, o racismo gera, em suas vítimas, um 

sentimento antagônico a esses atributos.  

Esse reconhecimento, porém, não é suficiente para uma total afirmação desses sujeitos 

conquanto negros, o que significa aceitar, gostar e curtir o corpo, a cor da pele e o tipo 

de cabelo que possuem. Esses sujeitos convivem com um olhar social, construído 

historicamente, que os compara com o padrão estético do branco, ainda considerado 

o ideal. Ao fazer essa comparação, a sociedade brasileira constrói uma hierarquia em 

termos étnicos e estéticos, minimizando e desprezando os negros por considerá-los 

distantes do padrão ideal (LINO GOMES, 2019, p.18). 

Quando a aceitação do cabelo começa, outras dores em relação à sua autoimagem vão 

brotando, como percebemos no relato:  

Então... antes eu queria mudar algumas coisas tipo o nariz, eu não gostava, eu achava 

que ele era muito aberto e largo, quando “eu rio” meu nariz fica gigante. Eu não 

gostava, eu não gostava de algumas coisas, da forma como meu rosto é, e coisas que 

assim... nada ver sabe, eu queria mudar mas agora eu aprendi a me aceitar e 

sinceramente eu me acho linda e nem ligo mais pros outros, também porque quem 

tem que aceitar a gente somos nós mesmos, se a gente não se amar quem vai nos amar? 

(ATRIZ 05, 21 anos). 
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Muitas vezes a construção de sua autoimagem é relacionada à imagem de outrem, ao 

padrão estético que nos é imposto de forma tão massificadora. Como podemos ver no relato da 

Atriz 03, ao dizer que em seu desejo de atuar em novelas, sentia a necessidade de se transformar, 

e se “tornar o mais branca possível”, definição explicada por ela como: “Ter um cabelo liso, 

com uma boca vermelhinha, uma pele rosadinha perfeita, um sorriso muito branco, um corpo 

magro e um olho claro” (ATRIZ 03, 18 anos). 

Mesmo ciente de que há muito a percorrer no processo de conscientização desses jovens 

sujeitos, a potência desta ação educativa está não somente naquilo que ela comprova ser, mas 

ao que ela nos remete. Ainda em diálogo com Lino Gomes (2019, p.23), temos que “a beleza 

negra nos leva ao enraizamento dos negros no seu grupo social e racial. Coloca o negro e a 

negra no mesmo território do branco e da branca, a saber, o da existência humana”. Encerramos 

essa seção da dissertação, com um trecho da fala do ator 02 que sintetiza o que foi tratado na 

categoria Identidade Negra e autoimagem: 

Eu acho que talvez a gente, preto, ter crescido com raiva de ser quem a gente é, e 

agora grande, a gente gostar da gente mesmo, eu acho que talvez isso mude a nossa 

personalidade. Eu não sei como, mas eu acho que muda. (ATOR 02, 19 anos). 

 

6.3  CONSCIENTIZAÇÃO E COMPREENSÃO DO EU-SOCIAL  

 

A consciência é essa misteriosa e contraditória capacidade que tem o homem de 

distanciar-se das coisas para fazê-las presentes. Imediatamente presentes. É a presença 

que tem o poder de presentificar: não é representação, mas condição de apresentação. 

É um comportar-se do homem frente ao meio que o envolve, transformando-o em 

mundo humano (FREIRE, 2011, p.18). 

Ao abordar a realidade dos sujeitos, partindo de seus diversos olhares sobre si mesmos, 

corroboro com Freire quanto à consciência de si para o mundo. Ao perceberem suas realidades 

e como tais historicidades afetam seus projetos de vida, os sujeitos tomam para si uma 

corresponsabilização de transformação e mudança, portanto, de tomada de consciência.  

O mundo é espetáculo, mas sobretudo convocação. E, como a consciência se constitui 

necessariamente como consciência do mundo, ela é, pois, simultânea e 

implicadamente, apresentação e elaboração do mundo (FREIRE, 2011, p. 19).  

Quando falamos em juventude negra no Brasil, é perceptível que existe uma diferença: 

ser “jovem negro” não é o mesmo que ser “jovem branco”, e a realidade dos alunos, aqui 

investigada, não é exceção. Para se analisar a construção da Identidade Negra de tais sujeitos, 

é fundamental considerar os aspectos socioeconômicos, perceber as diferenças e a 

autopercepção da identidade. Questionar o que é ser jovem, brasileiro e negro dentro deste 



94 

cenário de discriminação cotidiana, de lazer distante do entretenimento ofertado pelos setores 

públicos, do racismo, da violência e da importância de alguns valores para a construção de uma 

sociedade ideal e, principalmente, como foco da pesquisa, compreende como os fatores 

socioculturais influenciaram na construção das identidades dos sujeitos aqui investigados.  

As diversas violências e vulnerabilidades as quais eles estavam expostos ao longo do 

processo investigativo, percebidas em seus relatos, mostram a urgência que se fazia no início 

da ação educativa em optarmos por uma metodologia mais reflexiva, ativa e libertária, que os 

fizesse refletir acerca de si mesmos e do mundo, bem como sobre a prática educativa aqui 

investigada (o fazer teatral) e suas vivências.  

Dos nove sujeitos que participaram da pesquisa, apenas um reside em bairro central e 

casa própria. Os outros residem em bairros periféricos da cidade e em casas alugadas, e relatam 

sobre as diversas violências presentes no bairro em que moram, na maioria das vezes 

relacionadas ao tráfico e consumo de drogas, envolvendo inclusive familiares e amigos 

próximos. É possível perceber, nas duas tabelas que seguem, a vulnerabilidade à qual os sujeitos 

estão submetidos. 

 

Quadro 2 - Detalhamento do perfil dos alunos investigados, referente à moradia. Dados relacionados às respostas 

dadas no questionário aplicado. 

Número de 

investigados 

Moram em casa 

própria 

Moram em casa 

alugada 

Classificam o 

bairro como 

péssimo 

Classificam o bairro 

como ruim 

09 01 08 08 01 

 

Quadro 3 - Detalhamento do perfil dos alunos investigados, referente à sensação de segurança no próprio bairro. 

Dados relacionados às respostas dadas no questionário aplicado. 

Responderam ao 

questionário 

Sente-se 

totalmente seguro 

Sente-se 

parcialmente 

seguro 

Sente-se seguro 

somente durante o 

dia 

Não sente nenhuma 

sensação de 

segurança 

09 02 01 01 05 

 

Os sujeitos investigados residem em moradias com núcleos familiares maiores, tendo o 

espaço muitas vezes compartilhado entre famílias diferentes e próximas. É comum a 

convivência domiciliar de diferentes gerações com netos sendo criados por avós, assim como a 

convivência com outros núcleos que são formados ao longo da vida como marido e filhos dos 

próprios irmãos dividindo o mesmo lar. A tabela três revela a “quebra” do estereótipo 

conservador da família brasileira, composta somente por pai, mãe e filhos.  
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Quadro 4 - Detalhamento do perfil dos alunos investigados, referente à quantidade de pessoas que residem na 

mesma casa. Dados relacionados às respostas dadas no questionário aplicado.  

RESPONDERAM AO 

QUESTIONÁRIO 

S

SÓ 

EU 

0

1 

0

2 

0

3 

+

4 

0

5 

0

6 

0

7 

0

8 

0

9 

M

MAIS 

DE 10 

09 00 0 00 02 02 05 00 00 00 00 00 

 

 

A questão sobre a sensação de segurança dentro de casa refere-se a possíveis 

vulnerabilidades que afetam o núcleo familiar dos indivíduos, tais vulnerabilidades apareciam 

constantemente nas intervenções cênicas realizadas nas aulas. Nas experimentações era comum 

aparecerem temas relacionados a doenças como alcoolismo e uso de drogas ilícitas, sempre 

relacionado a um ou mais membros da família. Brigas entre seus responsáveis (pai/ mãe/ 

padrasto) e instabilidades emocionais como falta de diálogo, agressividade no tratamento diário 

e diversas manifestações de racismos como críticas e outros comportamentos relacionados, 

principalmente, às características físicas. A tabela quatro detalha tal perfil. 

 

Quadro 5 - Detalhamento do perfil dos alunos investigados, referente à sensação de segurança em sua própria 

casa, em relação aos seus familiares. Dados relacionados às respostas dadas no questionário aplicado. 

Responderam ao 

questionário 

Sente-se 

totalmente 

seguro 

Sente-se 

parcialmente 

seguro 

Sente-se seguro somente 

na presença de 

determinado familiar 

Não sente nenhuma 

sensação de segurança 

09 04 02 01 02 

 

Fotografia 13 - II Cenas curtas em 2014 

 
OBS: Uma das várias cenas criadas em sala de aula que 

retratavam a violência presente nos relacionamentos 

familiares. Na cena em questão o pai maltratava a sogra 

(sentada) e a esposa (de pé) constantemente. Cena 

apresentada no II Cenas curtas em 2014.  
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A sensação de não estar seguro em seu próprio ambiente familiar, em estar em constante 

vulnerabilidade, mesmo onde deveriam estar em segurança, fica presente na foto 13 e também 

no relato do ator 02:  

Quando a gente tava aqui ensaiando era tão bom e me fazia esquecer da minha casa, 

quando eu estava nos ensaios eu não lembrava que eu sofria, meu pai brigava muito, 

me batia, e aqui eu não lembrava que a minha mãe estava sempre machucada, que 

tínhamos muita dificuldade nas coisas da casa, eu não lembrava que a minha família 

estava passando por aperto (ATRIZ 02, 18 anos). 

Entre as diferentes formas de violência que foi possível perceber, a negação aos 

preceitos inerentes da construção identitária também pode ser apontada, como a sensação de 

invisibilidade que permeia as relações familiares, como mostra o relato a seguir:  

A minha família é bem grande sabe, e tem umas pessoas que moram em São Paulo 

que eu não conhecia. Aí a gente fez um churrasco com todo mundo e ninguém me 

conhecia, para eles eu era só um moleque que ficava brincando na rua. Aí eles não me 

conheciam, chegaram perguntando meu nome e eles ficaram alguns dias. Aí tipo, a 

minha avó, minha mãe e meus tios eles pediram para eu tocar o violoncelo, que eu já 

toco aqui na orquestra né, para mostrar para eles que eu sabia tocar. Cheguei lá com 

o instrumento e eles assustaram assim sabe, tipo, como assim um negro tocando um 

instrumento tão bonito, tão grande e clássico como esse aí. Tipo, eles falaram: “Ah, 

duvido que você sabe tocar alguma música”. Tipo, “toca aí”. Eles acharam que eu não 

sabia tocar, aí eu comecei a tocar uma música e eles ficaram vendo. Não falavam nada. 

Depois disso eles me adicionaram até no grupo da família do WhatsApp que nem a 

minha família daqui de Congonhas participa, não tem ninguém daqui de Congonhas, 

agora só tem eu. Tipo que eu nunca me senti tão especial assim entendeu? Aí me 

pediram desculpa, que realmente não me conheciam direito, não sabiam que eu tinha 

esse dom. E depois, uns dias atrás, eles voltaram, aí tava tendo um churrasco lá em 

casa, todo mundo lá e a gente começou a dançar uma música e eu dancei. Eu danço 

bem e aí eles falaram: “Nossa além de tocar, você é muito educado e sabe dançar 

ainda”. Com orgulho, sabe? Eles ficaram surpresos que eu tive essa evolução, que 

surgiu assim de onde ninguém esperava (ATOR 01, 19 ANOS).  

O relato mostra uma percepção altamente consciente do aluno em relação ao racismo 

impregnado na cultura familiar, quanto às posições sociais estereotipadamente demarcadas pela 

figura negra na sociedade. Os familiares se mostram surpresos por um membro de sua família 

ter aptidão e talento para tocar um instrumento e dançar, algo que foge à figura do negro 

cotidianamente divulgada. O relato demonstra ainda uma grande sensação de invisibilidade 

diante de seu núcleo, que mesmo sendo sua família, se surpreendem com suas atitudes, 

demonstrando uma falta de convívio direto, de diálogos mais aprofundados e de escuta em 

relação a este sujeito. 

O questionário abordou, também, a renda familiar dos participantes da pesquisa. A 

pergunta solicitava que dessem uma base sobre a soma de todas as rendas na mesma casa. 

Minha percepção enquanto investigadora foi de uma maturidade muito maior do que eu 

esperava em relação a eles, sobre a responsabilidade financeira do lar. Os indivíduos 

entrevistados não só demonstraram total conhecimento sobre a renda familiar como enorme 
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preocupação em serem inseridos no mercado de trabalho para contribuírem com o rendimento 

da casa. 

 

Quadro 6 - Detalhamento do perfil dos alunos investigados, referente à renda familiar . Dados relacionados às 

respostas dadas no questionário aplicado.  

Responderam ao 

questionário 
Até 500 reais De 501 a 1000 De 1001 a 1500 De 1501 a 2000 Mais de 2000 

Não soube 

responder 

09 05 02 01 01 00 00 

 

Mesmo não sendo tema de aprofundamento da pesquisa, entender a relação dos sujeitos 

com a escola é importante também para se compreender os cenários que eles traziam para as 

cenas. O ambiente escolar era constantemente tema de improvisações cênicas, muito menos em 

relação à importância dos estudos na construção do projeto de vida dos sujeitos, mas 

infelizmente, muito mais como um ambiente que refletia as diversas anomias sociais e, portanto, 

se mostrava agressivo, influenciando negativamente o processo de construção da identidade 

que viviam.  

Nunca fui agressivo mais já tive que entrar em brigas na escola para me defender, 

reagia com mais violência ainda, batendo, dando socos.  Tive muitos problemas na 

escola. Hoje eu percebo que fez muita diferença estar aqui, porque eu só ficava dentro 

de casa e aí eu fui participar das atividades do CRAS, lá no CRAS eles me transferiu 

para o projeto (ATOR 03, 18 anos). 

Na verdade, todos os meus amigos estão no projeto. Até na escola, os meus amigos 

de lá eu conheci aqui (ATOR 02, 19 anos). 

Já aconteceu de eu sofrer na minha escola, eu sofri muito, mas depois que a gente 

conversou aqui e a gente acabou fazendo uma cena e montando o roteiro do Cenas 

Curtas eu passei a entender o que tinha acontecido, que era racismo e passei a me 

aceitar mais e aprendi até a me defender (ATOR 01, 19 anos).  

Lá na minha escola, é conhecida como uma escola muito violenta. Todo mundo é 

maconheiro, fuma e tal. Mas na minha sala não tem nada disso, que eu saiba ninguém 

usa, ninguém faz mal para ninguém. Uma professora que estava na sala de aula, 

professora de história, branca ela já chegou na sala, na nossa roda, ouviu a brincadeira 

e tipo, os meus colegas que estavam lá eram todos brancos. Então só tinha eu assim 

da minha cor perto da gente.  Depois que os meninos falaram isso ela veio direto em 

cima de mim e ficou olhando pra minha mochila.  Eu fiquei tão mal que sai da sala, 

fui no diretor. Tipo ela, a burguesa, veio na minha direção sem nem pensar. Tipo, “ah 

foi ele, só pode ser, ele falou de cigarro é ele!”. Aí eu fiquei tipo, caralho mano! Eu 

sou um merda! Conversei com o diretor, mas o diretor também é branco, aí ele falou: 

“Não tem nada a ver isso não, porque aqui na nossa escola não tem nada disso de 

racismo não, de preconceito. Não tem nada disso não. Os professores sabem negociar 

(ATOR 02, 19 anos). 
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Quadro 7 - Detalhamento do perfil dos alunos investigados, referente à classificação da qualidade da escola sob 

perspectiva somente dos alunos. Dados relacionados às respostas dadas no questionário aplicado. 

Responderam 

ao questionário 

Péssima, falta 

tudo 

Ruim, faltam 

algumas coisas 

Boa, gosto de 

estar lá 

Muito boa, tem 

tudo que eu 

preciso 

Lugar maravilhoso 

09 04 04 01 00 00 

 

A tabela sobre a qualidade da escola não tem a pretensão de trazer para o debate questões 

sobre o conteúdo escolar, muito menos questionar a competência e postura dos educadores ou 

de políticas públicas. Mas sim de verificar como a construção de suas diferentes identidades 

pode ter sido afetada por tais vivências.   

Na escola, ninguém me notava, daí acho que a partir do momento que eu entrei no 

projeto eu comecei a ser vista de um jeito diferente. Primeiro que quando eu tava com 

o uniforme do projeto e passava na rua, as pessoas falavam “aquela menina ali faz 

projeto”, então todo mundo me parava e me perguntava: “como que faz para fazer 

parte do projeto? (ATRIZ 02, 18 anos).  

“Você é macumbeira, sai daqui”. Na minha escola tinha um menino que falava que 

todo baiano é macumbeiro, que falava do jeito que a gente falava (ATRIZ 01, 18 

anos). 

 

Figura 8 - Relato sobre tratamento negativo 

 

Transcrição: Sim. Muitas vezes na escola me chamaram de caminhão de vassoura pelo fato de meu cabelo ser 

cheio. Mas segui em frente sem nem dar bola.  
 

É possível entender, então, que o racismo estrutural faz parte do processo de crescimento 

e reconhecimento identitário na vida dos sujeitos investigados em todos os meios em que 

cresceram, no meio familiar e escolar. O cotidiano de uma ação educativa em ambiente de 

educação não formal, com uma proposta libertadora e pressupostos relacionados à escuta, 

autonomia e realização, traz para a vida dos sujeitos uma possibilidade de não só ouvir 

perspectivas diferentes em relação à suas identidades, mas de opinar, questionar e exercer 

diversas lideranças no processo educacional. 

Eu lembro que era o seguinte, a gente tinha sempre um momento de debate, você 

nunca dava um direcionamento rigoroso, a gente conversava, a gente batia papo, a 

gente se ouvia e depois a gente tinha um tema que seria o tema daquele encontro, era 

um leque de possibilidades. Cada um falava o que queria, eu falava o que eu entendia, 
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outra atriz falava o que entendia e cada um dava o seu relato, e você ia completando 

o que a gente estava falando. Foi dessas discussões que começaram a surgir 

questionamentos pessoais que foram motivando a fazer os espetáculos e as criações 

que a gente fazia. Foi tudo tão natural e a gente não tinha muita consciência enquanto 

a prática tava acontecendo, até que vem uma consciência muito grande de repente, 

que a gente percebia “Nossa que que é isso tudo que a gente tá vivendo aqui” e que se 

transforma no que é hoje o grupo Pé no Palco e o que é hoje o Projeto Garoto Cidadão 

(ATRIZ 03, 18 anos). 

A ampliação do olhar sobre si mesmo e a noção do eu-social se deram de forma 

gradativa ao longo da prática teatral, das conversas, da relação respeitosa e amigável que se 

criou no dia a dia do grupo. O relato do ator 2 traz um discurso que sintetiza e justifica a 

categoria “conscientização e compreensão do eu-social”: 

Por exemplo quando a gente fazia aula de música a gente tava cantando, cantava bem 

e era até divertido, tecnicamente tava tudo correto, mas não acrescentava muito além 

de ser lindo cantar. Mas aí o teatro começou a ser o algo a mais, porque a arte para 

mim hoje em dia eu só a entendo como transformação. Tudo bem eu cantar, mas o 

que me transforma politicamente, conscientemente, é o teatro que a gente tá ali 

fazendo. Teatro do dia-a-dia,  teatro daquela sua tia que fala do seu cabelo, que você 

vai pra casa pensando e tira conclusões e íamos nos fortalecendo, se uma pessoa 

falasse com você “seu cabelo é feio, você é feio”, era nos nossos ensaios que cada um 

segurava a mão do outro e dizia “você é lindo, você é importante” e isso ia nos dando 

tanta força que por mais que uma pessoa da sociedade falava o contrário, a gente 

pensava, essa pessoa não passou pelo processo que a gente tá passando aqui no teatro 

e por isso que ela pensa diferente de mim (ATOR 2, 2019, 19 anos). 

A palavra “importante” relacionada ao processo de autoimagem e construção de 

identidades é para mim, enquanto pessoa negra, o primordial da reflexão que a pesquisa busca 

levantar até o presente momento. Mesmo em meio a realidades tão oprimidas pelo sistema, 

perceber-se com a importância devida dentro da sociedade, refletir sobre suas responsabilidades 

e direitos e acreditar nas possibilidades de vitórias no âmbito econômico, social e pessoal é 

conquista que merece destaque dentro de toda prática aqui relatada.  
 

Fotografia 14 - Encenação (2016) feita após a análise do texto de Bertold Brecht “Aquele que diz sim, aquele 

que diz não” 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

A foto 14 traz dois adolescentes que encenavam os desafios a serem superados por 

pessoas para as quais não bastava saber-se negro e gostar de si. Alguns alunos já estavam sendo 
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inseridos no mercado de trabalho, inclusive um deles se tornou professor de teatro e uma atriz 

é hoje professora de dança. A real noção sobre o lugar que ocupa dentro do sistema político e 

o amadurecimento de diferentes identidades dentro da consciência racial passa então a nos 

mostrar a compreensão do eu-social: sou adolescente-somos adolescentes; sou negro-somos 

negros; sou pobre-somos pobres. Certificar-se dessa grandeza quanto às diversas identidades 

que cada um carrega era uma responsabilidade que eu já possuía ao longo do processo e que foi 

possível perceber também nas falas dos sujeitos.  

Então... porque apesar de eu aceitar meus traços, eu tinha a questão da 

homossexualidade que ainda estava no armário. Então, por mais que eu me aceitasse 

fisicamente, quando chegava no contraponto da homossexualidade eu não me permitia 

me assumir totalmente. Eu não conseguia passar isso e acabava me segurando, me 

controlando e dentro desse medo de me assumir gay tinha uma grande insegurança. 

Então, quando eu venci essa etapa da desconstrução racial do cabelo, de gostar do que 

eu via no espelho, vivia essa outra questão da sexualidade que me jogou no processo 

muito parecido com do início, que foi de sofrer por gostar de homens, de sofrer por 

ser quem eu sou e de ter que passar por todo o processo de aceitação de novo, mas 

agora ligado a minha sexualidade e a minha identidade (ATOR 04, 2019, 20 anos). 

O inacabamento do ser, destacado em tantas obras de Freire, aparece na pesquisa por 

meio do relato do ator 04. A conscientização do eu-social não se deu de forma rápida. Os 

participantes não são obras prontas, definitivas, são pessoas em construção e que se permitem, 

a todo instante, refletir acerca de sua postura e posição na sociedade. Muito além de 

autoconfiantes, sabem-se corresponsáveis pela comunidade que habitam e pelas relações que 

cativam. É possível perceber no relato do ator 04, outrora aluno e agora educador teatral, 

reverberações das vivências com o método do Teatro do Oprimido e sua função social. 

Hoje em dia a minha aula é muito parecida com as que você dava. Trato de assuntos 

que sejam tabus, assuntos que podem transformar aquelas pessoas, assuntos que têm 

importância política, que faça aquelas cabecinhas se abrirem pro mundo, levar alguma 

coisa para esse menino além do teatro. Porque o teatro é lindo, mas a missão social 

que ele tem é muito maior do que ser lindo. Por exemplo: eu posso assistir um 

espetáculo, uma comédia, morrer de rir e me divertir, mas se no final desse espetáculo 

nada acontece em mim, o que esse espetáculo transformou na minha vida? Nada. Hoje 

eu busco algo além disso, além do estético. Eu quero que esses alunos saiam com 

alguma reflexão desse processo e que esse público saia refletindo sobre esses 

espetáculos que foram vistos. Eu não coloco os meus alunos e eu nem me coloco no 

teatro mais com o intuito de entreter somente, se não tiver uma transformação, uma 

reflexão sobre o social, pra mim não vale (ATOR 04, 20 anos). 

A inserção no mercado de trabalho se mostrou de inúmeras maneiras dolorosa aos 

sujeitos, não só pela dureza da vida adulta e responsabilidades inerentes, mas por perceber-se 

vulnerável, principalmente no que tange os diversos preconceitos raciais que um profissional 

negro está sujeito na sociedade. Na compreensão do eu-social, ser trabalhador é compreender 

que “a consciência se constitui necessariamente como consciência do mundo”, tal qual o trecho 
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da epígrafe que abriu essa parte da dissertação. O relato da atriz 02 desvela um novo mundo, o 

do trabalho: 

Tinha hora que eu tinha muita vontade de desistir, muitas vezes eu tive vontade de 

desistir, porque sabe, parece que eu voltei, parece que o processo voltou pro zero. No 

projeto, você sente alguma coisa tão forte de representatividade, de se sentir melhor, 

de ter sido acolhida, de ter um posicionamento. Quando eu cheguei lá no trabalho, 

parecia que tudo foi em vão, que se a gente não tiver uma consciência, parece que 

tudo foi em vão. Eu senti uma coisa assim, sei lá, com a convivência com o outro, 

sabe, que tem uma cabeça tão atrasada. Eu senti falta das discussões e dessa 

consciência política que a gente teve ali dentro no Garoto Cidadão. Quando era aluna 

do projeto, eu fui para São Paulo, eu representei o projeto em diversos eventos, a 

imagem dos meus pais saiu numa divulgação e ao mesmo tempo quando eu cheguei 

ali no trabalho eu não era nada (ATRIZ 02, 18 anos). 

A perplexidade relatada pela atriz 02 se revela na diferença entre a tamanha confiança 

adquirida no processo de reconhecimento identitário que conquistou ao longo de sua 

participação no projeto, mas que não é suficiente ao enfrentar o mundo como estagiária de uma 

grande empresa. Para ela, é como se fosse uma espécie de derrota ser alvo de preconceito. A 

mim, por maior que seja minha indignação em relação ao tratamento opressivo destinado a ela, 

que a fez sentir que “eu não era nada”, é uma imensa vitória vê-la tão consciente de que este 

tratamento cruel tem nome e contexto histórico: racismo. “Quando eu entrei no projeto eu 

mudei totalmente. Quando a gente muda totalmente, a gente quer que o mundo também olhe 

pra gente totalmente diferente, né?” (ATRIZ 02, 18 anos). 

Seria ingênuo almejar que toda consciência e amor próprio construídos ao longo da ação 

educativa do projeto Garoto Cidadão e, mais especificamente, das aulas de teatro e do Grupo 

Pé no Palco, fossem capazes de protegê-los das mazelas do mundo. A educação, por si mesma, 

não é capaz de tal feito mas, sem ela seria impossível transformar as pessoas que podem, 

conscientes, proteger a si e aos outros por meio de uma luta incansável por direitos e pelo 

cumprimento destes, pela liberdade de ser e pela capacidade de argumentar.  

Perceber os participantes dessa pesquisa, agora adultos, tão gigantes, seguros e 

conscientes, é a maior conquista que carrego enquanto educadora. A certeza de que podem 

almejar o que desejarem, seguirem buscando seus sonhos e construindo suas próprias histórias, 

conscientes das adversidades e dos desafios que a sociedade impõe, fez do trabalho como 

educadora social e como professora de teatro, uma conquista pessoal e profissional de 

equivalência indescritível. Agora, como pesquisadora, percebo o teatro enquanto potência 

educacional no processo de formação de jovens que se veem e se percebem enquanto 

individualidade diferenciada: sou negro. Percebo, também, que a compreensão do eu-social 

(identidade social) se relaciona aos referenciais coletivos de inserção de um grupo: somos 

negros.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É assim que venho tentando ser professor, assumindo minhas convicções, disponível 

ao saber, sensível à boniteza da prática educativa, instigado por seus desafios que não 

lhe permitem burocratizar-se, assumindo minhas limitações, acompanhadas sempre 

do esforço por superá-las, limitações que não procuro esconder em nome mesmo do 

respeito que me tenho a aos educandos (PAULO FREIRE, 2011). 

A reflexão de Freire, na epígrafe, me leva a uma ligação direta com o desenvolvimento 

desta pesquisa e a escrita da dissertação. Ao buscar responder como se deram os processos de 

reconhecimento da Identidade Negra de atrizes e atores do grupo de Teatro “Pé no Palco”, por 

meio da prática do Teatro do Oprimido, de Augusto Boal, pautada na Pedagogia da Libertação, 

de Paulo Freire, fui “assumindo minhas convicções”. Tal qual Freire, senti-me “disponível ao 

saber” reconhecendo minhas limitações e o esforço de cumprir prazos e metas da escrita. O 

respeito pelos participantes da pesquisa revelou-se por meio do diálogo negando uma educação 

opressora. Fez-se necessária uma postura política em todo fazer, e à minha leitura, 

principalmente no ato de educar e de pesquisar. Influenciada por Freire, acredito que toda 

educação deve estar a serviço do oprimido, compartilhando saberes e buscando saciar essa tal 

“incompletude do ser”. Afinal, “se fôssemos sujeitos prontos não faria sentido a existência da 

educação” (FREIRE, 2016). Assim, o diálogo com outras pesquisas sobre o tema, com os 

teóricos e com os participantes do Grupo Pé no Palco foram possibilidades de descobertas e 

(des)encontros nos quais nos compreendemos como pessoas negras. 

Na primeira seção dessa dissertação, realizei uma revisão sistemática de teses e 

dissertações disponíveis no banco de dados da CAPES entre 2013 e 2017. Nelas, observei o 

quão importante é a temática da Identidade Negra para o universo acadêmico. 

Na segunda seção, tratei dos processos socioeducativos e de sua relação com a 

Identidade Negra, apresentando as concepções da educação não formal e o papel do educador 

social nesse contexto educativo. Além disso, defendi a prática teatral como ato político e prática 

de liberdade e busquei aproximações com a educação popular.  

Na terceira seção, trouxe a pedagogia do Teatro do Oprimido, de Boal, apresentando os 

princípios do método. Perguntei “Quem é o oprimido?” e busquei respostas em obras de Paulo 

Freire. 

Na quarta seção, descrevi o percurso da pesquisa de campo, com destaque para a 

abordagem, as técnicas e os instrumentos, o contexto, o perfil dos participantes e o 

procedimento.  

Na quinta, e última seção, apresentei os resultados encontrados e procurei analisá-los à 

luz da teoria. Para isso, resgatei fotos e textos escritos pelos participantes do Grupo Pé no Palco 
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quando, no início do Projeto Garoto Cidadão, ainda eram crianças e adolescentes. Transcrevi 

os discursos dos participantes do grupo focal, agora adultos, e pude extrair de suas falas, três 

categorias: 1) O teatro enquanto potência educacional no processo de formação do sujeito; 2) 

Identidade Negra e autoimagem; 3) Conscientização e noção do eu-social. 

Pude concluir o quanto a prática teatral aqui relatada, realizada numa ação de educação 

não formal foi de grande importância para a construção da Identidade Negra dos envolvidos, 

bem como de forte elucidação na construção dos projetos de vida de cada envolvido. 

Oportunidade que a pesquisa me deu para afirmar a importância do teatro enquanto ferramenta 

educacional na formação dos sujeitos e principalmente como possibilidade ativa de diálogo 

entre educadores e educandos.  

A meu ver, essa pesquisa só fez sentido, se for compreendida como um grande diálogo, 

com os sujeitos investigados, com o teatro enquanto processo educacional, com a realidade de 

cada história narrada aqui, com a vivência diária da educação popular e principalmente com o 

contexto político social que vivemos.  

Nas considerações finais, percebo que esse diálogo só fez realmente sentido e se 

construiu enquanto pesquisa, a partir do momento que verdadeiramente passei a dialogar 

comigo mesma, com minha postura política enquanto educadora, mulher negra e militante. 

Acredito que promovi um diálogo aberto, no qual pude me entregar por inteira, ao mesmo 

tempo em que vivenciava um processo de reconstrução pessoal desmedido. Tive a oportunidade 

de dialogar com autores de extrema importância para os temas do teatro, da Identidade Negra 

e do racismo e suas relações com os processos socioeducativos. O diálogo surgiu como 

reverência ao vivido, aos sujeitos e suas construções identitárias e, posteriormente, como desejo 

de investigar a prática de uma ação educativa desenvolvida como fazer teatral, num estudo de 

caso, do Projeto Garoto Cidadão, na cidade de Congonhas, em Minas Gerais. 

Chegar até aqui, catando meus cacos, tentando não sucumbir a cada dia, foi, sem dúvida 

alguma, o maior desafio que enfrentei na minha vida. Entrei para o curso de mestrado em 

educação buscando ampliar as possibilidades de educar ao outro, de fortalecer e ampliar as 

perspectivas do meu fazer em relação à educação como um todo. E quando menos esperava 

estava me revendo como pesquisadora, como educadora, mulher negra, filha, cidadã. Mergulhar 

fundo no campo e concluir a pesquisa foi de fundamental importância para abrir meu olhar em 

relação à pesquisa em Educação.  

Ao longo da escrita da dissertação, encontrei-me mais profundamente com Paulo Freire, 

autor que eu já conhecia e muito admirava, mas o que mais me surpreendeu foi o quanto seus 

escritos me auxiliaram não apenas na construção do texto, mas na postura com os sujeitos, na 
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formulação das perguntas do grupo focal e do questionário e na minha percepção em relação 

ao campo da pesquisa. Hoje percebo que, assim como me mostrou Freire, o caminho 

metodológico deve ser sempre dialógico, buscando a humanização das pessoas, e o teatro é 

diálogo em sua essência e humanizador por sua natureza, resultado perceptível nos relatos dos 

sujeitos aqui apresentados.  

Em minha história de vida, o teatro se fez trajetória de transformação pessoal, foi nele 

que encontrei um caminho de ser livre e autônoma e é ele que escolho como arma de 

enfrentamento social e educacional. É na prática com o método do Teatro do Oprimido e com 

os jogos teatrais que me vejo como educadora, e foi no projeto Garoto Cidadão que encontrei 

um trabalho que permitia meu posicionamento crítico, numa experiência viva de uma prática 

educativa referenciada na libertação e na formação de sujeitos íntegros e cientes de sua 

negritude e poder.  

O trabalho no projeto e a criação do Grupo Pé no Palco me oportunizaram observar 

crianças e adolescentes jogando dramaticamente, se colocando artisticamente na vida e 

realisticamente na arte. Pude experienciar com eles os melhores desafios e construirmos juntos 

uma história de múltiplas capacidades, capacidades de entendermos que não estamos sós, que 

nossa existência se faz também em reflexo ao outro e que somente cientes de quem somos 

enquanto sujeitos negros nessa sociedade ainda em construção, saberemos como e o quanto 

somos capazes de contribuir ao todo.  

Trabalhar no âmbito da educação popular, com a libertária responsabilidade de ser uma 

educadora social é se deixar ser transformada por cada aluno que atravessa minha trajetória, é 

aprender a ouvir mais que dizer, aceitar mais que propor, apreender muito mais que ensinar. 

Significa assumir o papel de protagonista, na arte e na vida. Assumir o papel de alguém que é 

oprimido é colocar-se no lugar daquele que sofre com a opressão, e, com isso, vivenciar o desejo 

de um mundo melhor. Discutir como é possível superar o estado de opressão é avançar na 

compreensão de processos de libertação humana. O entendimento sobre o que nos liberta ou 

escraviza é necessário para superarmos nossa condição de dominados e passarmos a ser sujeitos 

de nossa própria história.  

Ciente de que a pesquisa narra a trajetória de apenas nove alunos que atravessaram 

minha história enquanto parte da equipe pedagógica do projeto, ouso afirmar que se a prática 

educativa foi fundante no processo de construção identitária desses sujeitos.  

Relatar o processo de construção da Identidade Negra de jovens alunos de um projeto 

social através da prática do teatro não é algo inédito. Procurei, através desta pesquisa, ampliar 

o olhar de possíveis leitores quanto a importância das práticas que acontecem nas menores ações 
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educativas, nas menores cidades, nas salas mais improvisadas e com os professores mais 

corajosos. Busco potencializar o fazer nas ações mais invisibilizadas pelo sistema, fortalecer 

àqueles que chegarem até este texto com o peso do mundo nas costas e quem sabe assim, 

intensificar a fé de que não há outro caminho que não seja pelo amor ao próximo.  

A vivência investigada aqui não somente revelou um apreço caríssimo aos educandos 

pesquisados, mas também à pesquisadora, que teve suas percepções sociais totalmente 

transformadas, se reconheceu em cada educanda negra e se reconstruiu enquanto mulher negra 

junto ao grupo, edificou junto aos atores uma relação de fé pelo processo educacional vivido e 

principalmente, fez dos nove anos de trabalho, sua principal motivação de vida.  

O espaço segue aberto para outras pesquisas que tenham por base esse debate, afinal, é 

urgente que continuemos em busca de práticas educativas que insistam na construção autônoma 

dos sujeitos, que reconheçam suas individualidades como capazes de fraternas e solidárias 

interações com o outro e ajam em nome da construção das relações mais dignas de existência 

para todos os seres humanos.  

Seguirei me capacitando, investigando e defendendo o teatro como ação educativa que 

promove a formação da Identidade Negra, me aliando aos que resistem, insistem e não se 

cansam de propor alternativas na luta árdua de uma sociedade mais justa e igualitária. Afinal, 

como indiquei no título dessa dissertação, o importante é caminhar do invisível à cena. 

 

 



106 

REFERÊNCIAS 

 

ABRAMOWICZ, et al. Educação e raça: perspectivas políticas, pedagógicas e estéticas.  

Belo Horizonte: Autêntica, 2010. 

ALVES, Adriana. Relações de saber e com o saber de jovens de camadas populares: o 

caso do programa Avizinhar-se/USP. 2006. Dissertação (Mestrado) – Departamento de 

Educação, Unesp – Instituto de Biociências, Rio Claro, 2006.  

ARROYO, Miguel. Outros sujeitos, outras pedagogias. Petrópolis, RJ: Vozes, 2014. 

ARROYO, Miguel; SILVA, Maurício Roberto Da. Corpo infância: exercícios tensos de ser 

criança: por outras pedagogias dos corpos. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012. 

BARBOSA, Ana Mae Tavares (org). Arte-educação: leitura no subsolo. São Paulo, SP: 

Cortez, 1999. 

BETHENCOURT, Francisco. Racismos: das cruzadas ao século XX. São Paulo, SP: 

Companhia das Letras, 2018. 

BOAL, Augusto. A estética do oprimido. Rio de Janeiro, RJ: Garamond, 2009. 

BOAL, Augusto. O teatro como arte marcial. Rio de Janeiro: Garamond, 2003.  

BOAL, Augusto. Teatro do oprimido e outras poéticas políticas. 6 ed. Rio de Janeiro, RJ: 

Civilização Brasileira, 2005. 

BOAL, Julian - Opressão In: Metaxis- A revista do Teatro do Oprimido. Periódico 

Institucional do CTO- Rio. N°6- Rio de Janeiro, 2010. 

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O que é educação popular. São Paulo: Ed. Brasiliense, 

[1986].  

CALADO, Alder Julio Ferreira. Memória histórica e movimentos sociais: ecos libertários 

de heresias medievais na contemporaneidade. João Pessoa: Ideia Editora, 1999. 

CASTEL, R. As armadilhas da exclusão. In WNDERLEY, M. B.; BÓGUS, L. e YAZBEK, 

M. C. Desigualdade e a questão social. São Paulo: EDUC, 2000. p.17 – 50. 

COSTA, Ricardo César. Dicionário de teatro. São Paulo: Perspectiva, 1999. 

COSTA, Ricardo César. O pensamento social brasileiro e a questão racial: da ideologia do 

“branqueamento” ás “divisões perigosas”. Revista África e Africanidades, [S.L], v. 10, n. 

Ano 3, out. 2018. 



107 

DUBAR, Claude. A socialização: construção das identidades sociais e profissionais. São 

Paulo: Martins Fontes, 2005. 

FERREIRA, Ricardo Frankllin. As relações cotidianas e a construção da identidade negra.  

[S.L.]: Psicologia Ciências e Profissão, 2011. 

FERREIRA, Vanda. A importância da lei 10.639 para a erradicação do racismo. GELEDES: 

Instituto da Mulher Negra, São Paulo, nov. 2014. Disponível em: 

https://www.geledes.org.br/importancia-da-lei-10-639-para-erradicacao-racismo. Acesso em: 

19 set. 2018. 

FREIRE, Paulo. Ação cultural para a liberdade. Rio de janeiro, RJ: Paz e terra, 1981. 

FREIRE, Paulo. Cartas a Cristina. São Paulo: Paz e Terra, 1994. 

FREIRE, Paulo. Cartas a Cristina: reflexões sobre minha vida e minha práxis: Organização 

e notas Ana Maria Araújo Freire. São Paulo, SP: Paz e terra, 2015. 

FREIRE, Paulo. Educação como prática da liberdade. Rio de Janeiro, RJ: Paz e terra, 1967. 

FREIRE, Paulo. Educação e atualidade brasileira.  São Paulo, SP: Cortez, 2001. 

FREIRE, Paulo. Educação na cidade.  São Paulo, SP: Cortez, 1991. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São 

Paulo, SP: Paz e terra, 2011a. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da indignação: Cartas pedagógicas e outros escritos. 1 ed.  São 

Paulo: Paz e terra, 2016. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. 17. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro, RJ: Paz e terra, 2011b. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido: (o manuscrito). São Paulo, SP: Instituto Paulo 

Freire: Universidade Nove de Julho (UNINOVE): Ministério da educação (MEC), 2013.  

FREIRE, Paulo. Política e educação. Rio de Janeiro e São Paulo: Paz e terra, 2017. 

GADOTTI, Moacir; ROMÃO, José E. Educação de Jovens e Adultos: teoria, prática e 

proposta. São Paulo: Cortez / Instituto Paulo Freire, 2010. 

GERHARDT, Tatiana E.; SILVEIRA, Denise T (orgs). Métodos de pesquisa. Porto Alegre: 

Editora da UFRGS, 2009. 



108 

GOHN, Maria da Glória. Educação não formal e cultura política. 4. ed. São Paulo: Cortez, 

2006. 

GOHN, Maria da Glória. Educação não formal e o educador social em projetos. In: 

VERCELLI, Lígia. Educação não formal: campo s de atuação (Pedagogia de A a Z). 

Jundiaí, SP: Paco editorial, 2013. Cap. 1, p. 11-32. Vol. 11. 

GOHN, Maria da Glória. Educação não formal e o educador social. São Paulo: Cortez, 

2010. 

GOHN, Maria da Glória. Movimentos sociais e educação. São Paulo, SP: Cortez, 1992. 

GOMES, J. B. Barbosa; SILVA, F. D. L da. Ações Afirmativas e os processos de Promoção 

da Igualdade Efetiva. 2001. http://sites.multiweb.ufsm.br. Acesso em: 14 fev. 2017 . 

GOMES, Nilma Lino . A compreensão da tensão regulação/emancipação do corpo e da 

corporeidade negra na reinvenção da resistência democrática. PERSEU: História, Memória e 

Política , v. 1, p. 123-142, 2019. 

GOMES, Nilma Lino . O movimento negro brasileiro indaga e desafia as políticas 

educacionais. Revista ABPN , v. 11, p. 141-162, 2019. 

GOMES, Nilma Lino. Cultura Negra e educação. Revista Brasileira de educação, Belo 

Horizonte, n. 23, maio/jun./jul./ago., 2003. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n23/n23a05.pdf. Acesso em: 25 dez. 2018. 

GOMES, Nilma Lino. Diversidade Étnico-Racial, inclusão e equidade na educação 

brasileira: Desafios, Políticas e Práticas. Tese (Doutorado em Ciências Sociais) – UFMG, 

Belo Horizonte, 2010  

GOMES, Nilma Lino. Movimento negro e educação: ressignificando e politizando a raça. 

Educ. Soc., Campinas, v. 33, n. 120, p. 727-744, set. 2012.  

GOMES, Nilma Lino. Sem perder a raiz: corpo e cabelo como símbolos da identidade 

negra. Belo Horizonte: Autêntica, 2008.  

GONÇALVES e SILVA, Petrolina Beatriz. Aprender, ensinar e relações étnico-raciais no 

Brasil. Porto Alegre/RS, ano XXX, n. 3 (63), p. 489-506, set./dez. 2007  

GONÇALVEZ, Luiz Alberto Oliveira. Movimento negro e educação. Revista brasileira de 

educação, n. 15, p.134-158, 2000. 

GUIMARÃES, Antônio Sérgio Alfredo. Classes, raças e democracia. São Paulo: Fundação 

de apoio a universidade de São Paulo. Ed. 34. 2002. 



109 

HALL, S. A identidade cultural na pós-modernidade. Tradução Tomaz Tadeu Silva, 

Guaracira Lopes Louro. 10.ed. – Rio de Janeiro: DP&A, 2006. 

HOFBAUER, Andreas. Branqueamento e democracia racial: sobre as entranhas do racismo 

no Brasil. UNESP/Marília. 2011. Acessado em 07 de outubro de 2018 

HOOKS, Bell. Ensinando a transgredir: a educação como prática da liberdade. São Paulo, 

SP: Martins Fontes, 2013.  

KERN, Gustavo da Silva. Gilberto Freire e Florestan Fernandes: o debate em torno da 

democracia Racial no Brasil. Revista Historiador, n. 06. Ano 06. Jan. 2014. 

MINAYO, Maria Cecília de Souza. Ciências, técnica e arte: o deságio da pesquisa social. In: 

MINAYO, Maria Cecília de Souza (org.). Pesquisa social: teoria, métodos e criatividade. 15. 

ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2000. 

MORAES, Michele Adriana de. Entre a metaxis e a filosofia da práxis: teatro do oprimido-

perspectivas para o teatro na educação. 2015. 132f. Dissertação (mestrado em educação) – 

Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 

SP, 2015. Disponível em: 

https://repositorio.ufscar.br/bitstream/handle/ufscar/7648/DissMAN.pdf?sequence=1&isAllo

wed=y. Acesso em: 10 mar. 2020. 

MÜLLER, V. R.; RODRIGUEZ, P. C. Reflexões de quem navega na educação social: uma 

viagem com crianças e adolescentes. Maringá: Clichetec, 2002. 

MUNANGA, Kabengele. Educação e diversidade cultural. Cadernos Penesb, Niterói, n. 10, 

p. 37-54, jan. 2008/jun. 2010. Disponível em: http://est.uff.br/wp-

content/uploads/sites/573/2019/02/PENESB-10.pdf. Acesso em: 25 jan. 2020. 

MUNANGA, Kabengele. Negritude - usos e sentidos.  Belo Horizonte: Autêntica, 2009. 

MUNANGA, Kabengele. Prefácio. In: CARONE, Iray; BENTO, Maria Aparecida Silva. 

Psicologia social do racismo: estudos sobre branquitude e branqueamento no Brasil. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 2009. 

MUNANGA, Kabengele. Rediscutindo a mestiçagem no brasil: identidade nacional versus 

identidade negra. Belo Horizonte: Autêntica, 2004. 

MUNANGA, Kabengele. Uma abordagem conceitual das noções de raça, racismo, 

identidade e etnia. Cadernos Penesb, Niterói, Editora da Universidade Federal Fluminense, 

2004, p. 15-34.  

PAIVA, Jacyara. O educa(dor) social de rua no Brasil: teorias tecidas na militância 

histórica, construção da cidadania com crianças e adolescentes. Guarapuava, PR: Unicentro 

PR, [2015]. 



110 

PEREIRA, Antônio. Afinal, quais os reflexos da contradição capital e trabalho na atividade de 

trabalho e formação do educador social? In: MÜLLER, Verônica Regina. Pedagogia social e 

educação social: reflexões sobre as práticas educativas no Brasil, Uruguai e Argentina. 1. ed. 

Curitiba: Appris, 2017. 172p. 

READ, Herbert. A educação pela arte. São Paulo, SP: Martins Fontes, 2001. 

SANTOS, Carmem Marilú Silva dos. Penteados afros: manifestação de consciência político-

cultural no RS 1980-1993. In: ASSUMPÇÃO, Euzébio; MAESTRI, Mário (Org.). Nós, os 

afro-gaúchos. Porto Alegre: Ed. Universidade/UFRGS, 1996, p. 61-64. 

SÁ-SILVA, Jackson Ronie; ALMEIDA, Cristóvão Domingos de; GUINDANE, Joel Felipe. 

Pesquisa documental: pistas teóricas e metodológicas. Revista Brasileira de História e 

Ciências Sociais, v. 1, n. 1, p.01-14, jul. 2009. 

SILVA, Cândida. Ela faz da beleza negra sua riqueza. In: Viva Mais, São Paulo, (73):20-

21, fev., 2001. 

SILVA, Ivete Souza da. Antropofagia cultural brasileira e as práticas inventivas de Hélio 

Oiticica, Paulo Freire e Augusto Boal: contribuições ecologistas e interculturais para a 

formação de professores (as). 2013. 201f. Tese (Doutorado em educação) – Programa de pós-

graduação em educação, Universidade Federal de Santa Maria – UFSM, Santa Maria, RS, 

2013. Disponível em: https://repositorio.ufsm.br/handle/1/3472. Acesso em: 10 mar. 2020. 

SOARES, Vera. O verso e o reverso da construção da cidadania feminina, branca e negra no 

Brasil. In: GUIMARÃES, Antonio Sérgio Alfredo; HUNTLEY, Lynn (orgs.). Tirando a 

Máscara: ensaios sobre o racismo no Brasil. São Paulo: Paz e Terra, 2000, p. 257-282. 

SPOLIN, Viola. Improvisação para o teatro. São Paulo: Perspectiva, 2003. 

TODARO Mônica de Ávila e COSTA Thiago Batista. Racismo contra negros numa 

perspectiva Freireana: categorias fundantes. Caderno de Produção acadêmico – científica. 

Programa de pós-graduação em educação, Vitória, ES, v. 24, n.2, p. 88-103, jul./dez. 2018.  

TRILLA, Jaume. Educação formal e não formal: pontos e contrapontos. Organização de 

Jaume Trilla, Elie Ghanem, Valéria Amorim Arantes. São Paulo: Summus, 2008. 

VERCELLI, Ligia (org). Educação não formal: campos de atuação. Jundiaí, SP: Paco 

editorial, 2013. 208 p. 

 

 

 


