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RESUMO: Este artigo pretende analisar uma experiência teatral no âmbito escolar, propondo 

uma breve reflexão acerca de um problema social: o fenômeno Bullying. Tal fenômeno vem 

afetando as relações interpessoais, principalmente entre as crianças. Com isto, tal artigo 

pretende dar continuidade a uma pesquisa já iniciada em um estágio acerca da prática do 

fenômeno bullying no Centro de Aprendizagem Integral (CAIS), localizado na cidade Santa 

Cruz de Minas (MG). A pesquisa pretende mostrar que há uma discussão intensa sobre os temas 

da agressividade e da violência, não só na sociedade em geral, mas também, nas instituições 

escolares, através do bullying, em que a presença de comportamentos agressivos tem sido cada 

vez mais evidente. Diante desse contexto, avalia-se a necessidade de se debater e de se 

compreender o bullying, como também elaborar conjuntamente, diferentes ações que possam 

ser desenvolvidas com os alunos, na tentativa de minimizá-lo. Para compreender o termo 

Bullying, esta pesquisa apoia-se na autora Cleo Fante que escreveu o livro chamado “Fenômeno 

Bullying: Como prevenir a violência nas escolas e educar para a paz” (2005). Nele, tal autora 

apresenta diferentes estudos de caso com estatísticas e depoimentos, sendo que, alguns foram 

realizados em cidades brasileiras, tais como São Paulo (SP), Barretos (SP), Campinas (SP) e 

Rio de Janeiro revelando o alto índice da prática de Bullying no espaço escolar atual. Contudo, 

a pesquisa procura desenvolver estratégias acerca de parte das técnicas do Teatro Fórum, do 

encenador e teatrólogo Augusto Boal. O criador de tal linguagem desenvolveu uma prática a 

fim de trabalhar questões políticas e sociais no palco com a participação do espectador, na 

condição de coautor. Sendo assim, este trabalho utilizou-se da linguagem de Boal, bem como 

jogos teatrais e improvisações de cenas, trabalhando com crianças a partir dos 7 anos de idade, 

fase em que se desenvolve conceitos e julgamentos do outro. Com isto, chegou-se à 

consideração de que se quisermos construir uma sociedade em que a violência seja repudiada 

no âmbito escolar, é necessário um olhar mais atento ao fenômeno bullying, devendo contar 

com o apoio de educadores e familiares. 

 

Palavras chave: Bullying. Escola. Educadores Teatro Fórum. Violência.



 

INTRODUÇÃO 

Na atualidade, a prática do bullying tem recebido grande atenção pelos meios de 

comunicação. O bullying começou a ser estudado e discutido em meados de 1980, embora seja 

um termo antigo, o problema vem crescendo consideravelmente. Sendo assim, o presente artigo 

vem analisar uma experiência em um espaço não formal, buscando apresentar algumas 

considerações acerca da prática do bullying, bem como, experimentar o Teatro Fórum de 

Augusto Boal na prevenção dessa violência. As propostas desse trabalho foram apresentadas 

como prática do estágio realizado no (CAIS) no primeiro semestre de 2017, pelas alunas 

Bárbara Fátima dos Santos Lara e Luciana Queiroz do curso de teatro da (UFSJ) – Universidade 

Federal de São João Del Rei. Ao iniciar a pesquisa, foi possível observar nas crianças integradas 

no projeto social, a constante prática do bullying.  

Estamos diante de uma nova forma de ver e perceber a violência em seus mais variados 

contextos. No entanto, nos preocupamos com as relações interpessoais que vem sendo afetada 

pela constante prática do bullying no âmbito escolar, prejudicando a convivência social. Com 

isso, cabe informar que este artigo tem como objetivo sanar dúvidas e propor uma experiência 

teatral na tentativa de procurar artimanhas para lidar com o fenômeno. 

Inicialmente, essa experiência foi desenvolvida com atividades acerca de jogos teatrais, 

improvisações de cenas a partir do método de Boal (2008) o Teatro Fórum, que instigou o 

aprofundamento da pesquisa, diante do retorno que se obteve com as crianças do CAIS no 

período do estágio. A continuação da pesquisa se deu como (TCC) Trabalho de conclusão de 

curso para obtenção da licenciatura pela aluna Luciana Queiroz, já que, assim como no estágio, 

é de seu interesse desenvolver melhor seus conhecimentos sobre bullying, em que acredita ser 

primordial em sua formação como educadora.  

 Procurando entender melhor e definir conceitos sobre bullying, este artigo se apoiou em 

autores especializados na área, tais como Cleo Fante pesquisadora, educadora e autora do livro 

“Fenômeno Bullying: Como prevenir a violência nas escolas e educar para a paz” (2005), nele, 

a mesma apresenta estudo de casos com estatísticas e depoimentos, alguns realizados nas 

cidades do Brasil, que provoca ao leitor um incômodo com o alto índice da prática do bullying. 

A autora também fala sobre um projeto chamado “Educar para a paz” que tem como objetivo 

enfatizar no processo educativo, os valores básicos da tolerância e da solidariedade, conceitos 

esses que chamam atenção por serem tão específicos.  
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Para a pesquisa prática desse trabalho, utilizou-se da leitura do livro “Teatro do Oprimido 

e Outras Poéticas Políticas” de Boal (1980), constatando assim, que o Teatro do Oprimido é 

uma metodologia que trabalha o lado do artista social e político, envolvendo o ator e espectador. 

Tal livro mostra que a participação do espectador pode contribuir diretamente com a pedagogia 

a ser experimentada. Grosso modo, o Teatro do oprimido 1  é uma linguagem que busca 

diferentes maneiras de incluir o espectador no processo cênico. As primeiras experiências 

ocorreram no início da década de 70, no teatro de arena2, sob a direção de Boal. 

  Essa linguagem proporciona ao espectador a oportunidade de se compreender e discutir 

assuntos políticos e sociais, possibilitando ao mesmo uma participação direta. Boal (1980) 

acredita que essa linguagem pode fazer com que o espectador saia da sua zona de conforto, 

deixando de ser um espectador contemplativo, e tornando-se espect-ator.  Ou seja, que o 

espectador não fique apenas na condição de assistir a uma peça teatral, mas que possa participar 

corporalmente, contribuindo com sugestões a partir de uma situação conflituosa apresentada. 

Para (Boal 2009), o espect-ator é quem concretiza a estética do TO uma vez que ele sai de seu 

lugar observador passivo e começa interagir no fazer teatral. Um fazer teatral que desvincula 

de técnicas profissionais de atuação sem exigência de uma formação artística. 

O Teatro do oprimido funciona através de um sistema denominado “coringa”. O Coringa 

é uma espécie de mediador, um ator ou um diretor da cena, que convida o espect.-ator a entrar 

em cena e resolver uma situação geralmente de opressão, então o mesmo pode entrar e 

modificar o destino do oprimido.  Para Boal (2008), cabem as funções do coringa; “[...] explicar 

as regras do jogo, corrigir erros e encorajar uns e outros a interromper a cena e intervir: se os 

espectadores não puderem mudar o mundo, tudo ficará como está. [...]” (BOAL, 2008, p. 33). 

Sendo assim, o autor acredita que o espectador tem o poder de mudar aquela situação de 

opressão e é incentivado pelo o coringa.  

Para a metodologia da pesquisa foram trabalhados jogos teatrais do livro “jogos para 

atores e não atores” (2008) de Boal, em que a autora desse artigo se apropria em suas aulas, e 

                                                
1 De acordo com o vocabulário do autor, toda vez que o Teatro do Oprimido for citado no texto, será abreviado 
por TO. 
2 Teatro de Arena (1953). O Teatro de Arena ganhou força ao se fundir com o Teatro Paulista dos Estudantes e 
ao contratar Augusto Boal para dar aulas sobre Stanislavski. Se nos primeiros anos as encenações se baseavam em 
textos de autores estrangeiros, a partir de 1958 começam a ser montadas peças escritas por integrantes do grupo. 
Influenciado pelo teatro político de Bertolt Brecht, segundo o qual o texto deveria ser um processo aberto capaz 
de servir à ideia do autor do espetáculo, o Arena dessacralizou a escrita dramática. No início da década de 1960, 
José Renato, que tinha dirigido as primeiras produções, deixou o Arena para dirigir o Teatro Nacional de Comédia. 
Augusto Boal e Gianfrancesco Guarnieri, à frente do grupo no momento do golpe militar, precisaram elaborar uma 
estratégia para enfrentar a censura, já que as peças realistas que o grupo costumava montar haviam sido proibidas. 
Ver em: < http://memoriasdaditadura.org.br/grupos/teatro-de-arena/index.html> (Acessado em dezembro de 
2017) 
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também adapta para o contexto principal que é o bullying. Para trabalhar, atenção, 

concentração, desinibição, conscientização de grupo entre outras, também foi acrescentado a 

metodologia alguns jogos do livro; Jogos Teatrais: O Fichário de Vila Spoli (2008). Para 

trabalhar a parte teatral foi utilizado mais precisamente o Teatro Fórum, parte de uma das 

técnicas de Boal para discutir assuntos sociais. O autor explica que o Teatro Fórum foi criado 

com a intenção de tentar discutir com o público as ações de opressão representadas por atores 

no palco, podendo também a plateia participar, opinando ou entrando em cena. Para conceituar 

a discussão sobre o bullying, será abordado a seguir, diferentes estudos acerca do fenômeno no 

ambiente escolar.  

 

BULLYING NA ESCOLA E SEUS CONCEITOS 

Ao nos tornamos educadores principalmente na área de artes, mais especificamente como 

professores de teatro, temos uma possível expectativa, quando iniciamos a deiscência na rede 

escolar, pensa-se que podemos colaborar para que o teatro possa intervir positivamente na 

formação dos alunos estimulando o processo de aprendizagem e desenvolvimento dos mesmos. 

Parte do papel do teatro é contribuir com a interação e a convivência em sociedade, visto que, 

em muitas das atividades realizadas são voltadas para o trabalho em grupo e para temáticas 

relacionadas com a realidade e a vida dos alunos.  

Na educação escolar, pretende-se fazer com que os alunos entendam as diferenças e 

respeitem uns aos outros, que possam ter uma relação saudável de forma que não se machuquem 

fisicamente e nem psicologicamente. O respeito pelo outro é o principal objetivo dentro da 

formação de caráter do ser humano, por isso, conta-se com o apoio dos educadores em se 

preocupar com as possíveis causas de desentendimento entre os alunos. Uma dessas causas que 

vem ganhando força principalmente na rede escolar é o fenômeno chamado bullying. A palavra 

Bully é um verbo de origem inglesa, que significa “usar a superioridade física para intimidar 

alguém” (MARQUES; DRAPER, 1996, p. 41). Bully foi associado ao fenômeno bullying, mas, 

conforme explica Lopes Neto3 autor do livro “Bullying, Saber identificar e como prevenir” 

                                                
3 Dr. Aramis Antonio Lopes Neto, ex-presidente do Departamento Científico (DC) de Segurança da Criança e do 
Adolescente da SBP. Formado pela Faculdade de Medicina da UFRJ em 1977, fez residência no Instituto de 
Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira. Médico da Prefeitura, diretor do Centro Municipal de Saúde Milton 
Fontes Magarão, sua carreira foi marcada pela atuação no serviço público e por uma incansável luta pela segurança 
de crianças e adolescentes. Autor de livros como “Bullying. Saber identificar e como prevenir” (Editora 
Brasiliense, 2011) e “Diga não ao bullying”, com Lucia Helena Saavedra (Abrapia, 2003), sua “responsabilidade 
e engajamento em prol de um mundo menos violento, permeado pelo respeito às diferenças, principalmente nas 
escolas” é salientada pela colega Marislaine Lumena Mendonça, atual presidente do DC. Um dos pioneiros no 
estudo da questão, dr. Aramis muito contribuiu para a formação de profissionais e para a redução do 
comportamento agressivo entre estudantes no Brasil. Ver em: 
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(2011), a aceitação ampliada desse termo foi decorrente da dificuldade em traduzi-lo para 

diversas línguas. Segundo Fante (2005):  

o termo bullying não é utilizado em todos os países, “na Noruega e Dinamarca,” é 
conhecido como “mobbing”, que significa tumultuar; na Suécia e Finlândia, “emprega
‑ se mobbning”. “Na Itália”, foi conceituado como “prepotenza”; “na Espanha, 
intimidación;” e, no “Japão, utiliza‑se yjime”. (FANTE, 2005, p. 27,28).  

 No Brasil o Bullying tem outros significados ligados à violência, denominados como 

valentão, agressor e brigão. As ações mais comuns são bater, socar, ridicularizar, tripudiar, 

zombar, ações quase sempre realizadas por uma ou mais pessoas, em uma única. Segundo 

Cassiana Moura Quintanilha (2011) que esclarece em sua monografia “Um olhar exploratório 

sobre a percepção do professor em relação ao fenômeno bullying”:  

O primeiro pesquisador que percebeu o fenômeno bullying foi o professor Dan 
Olweus e seus estudos realizados na Universidade de Bergan Noruega (1978 a 1993) 
obtiveram grande repercussão. Porém, o governo norueguês atentou seu olhar para 
essa violência institucional apenas após o suicídio de três crianças entre 10 e 14 anos, 
que provavelmente foi influenciado por atos de maus tratos dos colegas. A partir desse 
fato, a autoridade norueguesa, pressionada pela população, realizou em escala 
nacional a Campanha Anti-Bullying nas escolas. (QUINTANILHA, 2011, p. 36) 

 

Como podemos perceber, o fenômeno bullying às vezes só é reconhecido quando as 

autoridades identificam uma situação de perigo ou de tragédia, tais como relata a autora. Em 

muitas situações, o fenômeno ocorre em silêncio, e as vítimas escondem da própria família um 

comportamento que pode se transformar em depressão vinda de suicídio. Assim como na 

Noruega, há casos no Brasil de tragédias como essas, em que crianças, ou adolescentes, 

atentaram contra a própria vida. Segundo uma pesquisa publicada recentemente no site do G1³ 

o índice de suicídios vem crescendo constantemente entre jovens e crianças, e para o psiquiatra 

da infância e da adolescência e pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Carlos 

Estelita que estuda o suicídio e outros fenômenos violentos, parte desse constante crescimento 

está relacionado à prática de bullying, principalmente no ambiente escolar. A prática do bullying 

pode trazer sérios danos sentimentais e psicológicos para a criança até a sua fase adulta. 

 Segundo Fante (2005) o bullying é um fenômeno “um conjunto de atitudes agressivas, 

intencionais e repetitivas que ocorrem sem motivação evidente, adotado por um ou mais alunos 

contra outro(s), causando dor, angústia e sofrimento” (FANTE, 2005, p. 28). Para a autora, o 

bullying é uma forma de violência que se estabelece, sobretudo, no âmbito educacional, 

                                                
<http://www.sbp.com.br/imprensa/detalhe/nid/aramis-antonio-lopes-neto/> (Acessado em 4 de setembro de 
2017). 
³ Ver em:  <https://g1.globo.com/bemestar/noticia/crescimento-constante-taxa-de-suicidio-entre-jovens-sobe-

10-desde-2002.ghtml> (acessado em 6 de outubro de 2017) 
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ocasionando diversas reações negativas, como depressão, angústia, desmotivação, e que 

consequentemente pode levar ao suicídio. Isso acontece porque, em determinadas situações as 

vítimas de bullying são coagidas pelos seus agressores a não relatar a agressão sofrida.  

Lopes Neto (2011), investigador do fenômeno bullying e dos comportamentos 

agressivos entre estudantes, vem ressaltar que a vitimização representa diferentes tipos de 

envolvimento em situações de violência durante a infância e adolescência. O bullying diz 

respeito a uma forma de afirmação de poder interpessoal por meio da violência. “A vitimização 

ocorre quando uma pessoa é receptora da agressão de outra mais poderosa. Tanto o bullying 

como a vitimização têm consequências negativas imediatas e tardias sobre todos os envolvidos: 

agressores, vítimas e observadores”. (LOPES NETO, 2011, p. 25). Como na escola, por 

exemplo, o líder de uma determinada turma, é o possível opressor e também que tem o poder 

sobre os outros. O autor ainda vai apontar a seguir, que para ele a relação de poder está ligada 

a essas manifestações de violência, “pois o ser humano é um ser em constante disputa pelo seu 

espaço”, e assim acaba oprimindo o outro. (LOPES NETO, 2011, p. 25). No entanto, o autor 

esclarece: 

 

Independentemente de como o fenômeno é nomeado, o bullying se refere a posturas 
violentas, físicas ou verbais, entre os estudantes, sem que exista uma motivação 
aparente. A Associação Brasileira de Proteção à Infância e Adolescência (Abrapia) 
propõe que o termo bullying seja compreendido como ações agressivas, físicas ou 
verbais, intencionais e repetidas, que ocorrem entre os estudantes sem um motivo 
específico, em que um indivíduo ou mais causam angústia e dor ao outro, 
estabelecendo assim uma relação desequilibrada de poder. (LOPES NETO, 2011, 
p.35) 

 

 Uma “relação desequilibrada de poder” como diz o autor pode também ser grande 

propulsora de atos de humilhação (LOPES NETO, 2011. p. 35). Alguns autores brasileiros vão 

falar sobre outra expressão que é humilhação social para se referir à violência psicológica, que 

pode ainda ser conhecida como perversidade consciente ou inconsciente na vivência coletiva. 

A humilhação social geralmente é referente aos status social que a pessoa se vê perante a 

sociedade.  De acordo com Gonçalves Filho, a humilhação social é: 

A humilhação social conhece, em seu mecanismo, determinações econômicas e 
inconscientes. Deveremos propô-la como uma modalidade de angústia disparada 

pelo enigma da desigualdade de classes. Como tal, trata‑se de um fenômeno ao 
mesmo tempo psicológico e político. O humilhado atravessa uma situação de 
impedimento para sua humanidade, uma situação reconhecível nele mesmo – em seu 
corpo e gestos, em sua imaginação e em sua voz – e também reconhecível em seu 
mundo – em seu trabalho e em seu bairro (GONÇALVES FILHO, 1998, p. 15). 
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Podemos considerar, a partir da citação acima que a desigualdade social é um dos pontos 

que mais causa este tipo de humilhação entre as pessoas, um problema que é sem dúvida uma 

má distribuição de renda e falta de investimentos em políticas sociais. A desigualdade social 

pode desencadear outras desigualdades, a de gêneros, racial, regional, enfim, e assim propulsora 

de humilhações. Se nos imaginarmos nesse tipo de situação podemos perceber o quanto tão 

cruel é essa forma de humilhação, ao pensarmos que um ser humano pode ser tão perverso a 

ponto de provocar no outro a autodestruição chega ser desumano. Mas será que podemos dizer 

que todas as vítimas que sofreu ou sofrem bullying terá sempre um fim trágico, assim como o 

suicídio? 

  Segundo Fante (2005) devemos ter um pouco de cuidado ao destacarmos o bullying 

como principal motivo de suicídios ou, variados tipos de violências e ressalta que: 

Não queremos, com isso, generalizar dizendo que todos aqueles que um dia foram 
vitimados pelo bullying irão protagonizar tragédias ou massacres, mas queremos 
alertar para a gravidade desse fenômeno que tem grande poder desencadeador de 
transtorno psíquico e que pode se transformar em tragédia social. (FANTE, 2005, 
p.25)  

 

De acordo com autora, cabe-nos ficarmos atentos a gravidade do crescimento do 

fenômeno, e nos atentarmos ao relacionamento entre os alunos e as brincadeiras que 

estabelecem entre si, pois, em muitas dessas brincadeiras podem estar desenvolvendo uma 

humilhação constante do agressor para com a vítima. 

Devemos observar que o bullying não está somente relacionado entre à vítima e o 

agressor, mas que também há outras pessoas envolvidas indiretamente ou diretamente 

dependendo da situação, que no caso, são as testemunhas que na maioria das vezes prefere não 

se envolver e se calam diante da violência. Não podemos culpar as testemunhas por não falarem 

sobre o que está ocorrendo, mas também não podemos deixar de admitir que, ao presenciar 

alguma atitude de violência, as mesmas devem se manifestar, até porque existe um programa 

de proteção à testemunha para isso. Em muitos outros casos de violência, como a violência 

contra a mulher, crianças, jovens, homens, gays, trans e demais outras, ocorrem de quase 

sempre terem testemunhas, mas na maioria das vezes as mesmas não se manifestam. Em 

contraponto, alguns estudos indicam que as testemunhas ou espectadores do bullying vêm sendo 

de grande ajuda na diminuição da violência. Segundo Ana Carita e Ana Cristina Macedo autoras 

do artigo “Testemunhas do Bullying no contexto escolar” (2011) relatam que: 

os estudos mais recentes sobre o bullying valorizam o papel dos espetadores, enquanto 
sujeitos que o presenciam e que adotam comportamentos diversos, reveladores, uns, 
de um papel de apoio e reforço, passivo ou ativo, das  agressões e de energização do 
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processo, outros, de ajuda à vítima, contribuindo para que  as situações percam força. 
(Carita, Macedo, 2011, p.5,6)  

 

Para as autoras acima, o simples fato das testemunhas se manifestarem, isto já pode 

contribui para que o fenômeno seja monitorado e que providências possam ser tomadas. Assim, 

ainda de acordo com as autoras, esses espectadores são conhecidos de quatro formas diferentes; 

(a) os observadores assistentes, que se unem e ajudam o perpetrador com as agressões; 
(b) os observadores reforço, que não atacam a vítima diretamente, mas dão suporte 
emocional ao perpetrador, atuando como plateia e encorajando as ações do 
perpetrador; (c) os observadores transeuntes, ou forasteiros, que assistem ao 
espetáculo em silêncio, sem se envolver diretamente, permitindo, porém que o 
bullying aconteça pela sua silenciosa aprovação; (d) e os defensores, que apresentam 
comportamento anti-bullying, tomando o partido da vítima, ajudando - a e tentando 
parar as agressões. (Carita, Macedo, 2011, p.6)  

  

Segundo Lopes Neto (2011), “o índice de intervenção das testemunhas é baixo, havendo 

indicação que o número das que assiste às agressões sem manifestar nenhuma atitude é o dobro 

do número das que optam por ajudar a vítima ou das que se juntam ao agressor”, Tornando 

assim uma grande preocupação dos educadores das escolas que atuam no combate contra o 

bullying. A escola é o meio social mais afetado pelo fenômeno. Na escola, as crianças se 

deparam com as diferenças em quê, muitas das vezes não sabem lidar. (Carita, Macedo apud 

Lopes Neto, 2011, p.6). 

 

COMO OCORRE O FENÔMENO BULLYING NA ESCOLA? 

Em primeira instância, devemos dar atenção a como se inicia o bullying, para enfim 

tomarmos as providências, pois como educadores devemos estar atentos aos pequenos sinais. 

O fenômeno tem grande influência no ambiente escolar, principalmente em sala de aula. Fante 

(2005) ressalta que,  

É comum entre alunos de uma classe a existência de diversos tipos de conflitos e 
tensões. Há ainda inúmeras outras interações agressivas, às vezes como diversão ou 
como forma de autoafirmação e para se comprovarem as relações de força que os 
alunos estabelecem entre si. Caso exista na classe um agressor em potencial ou vários 
deles, seu comportamento agressivo influenciará nas atividades dos alunos, 
promovendo interações ásperas, veementes e violentas. (FANTE, 2005, p. 47)  

 
No entanto, dentro da sala de aula, no pátio, nos arredores da escola, pode sempre haver 

algumas brincadeiras estranhas entre os alunos, podendo gerar conflitos, mas que de acordo 

com autora, de início pode ser comum, pois é normal as pessoas se estranharem por não 

concordarem umas com as outras. Porém, às vezes algumas dessas brincadeiras pode ser 

também um sintoma da prática do bullying. O que devemos nos atentar é com essas “interações 
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agressivas” que a autora coloca como “diversão”, pois delas podem surgir reações violentas ou 

não, por parte das vítimas, e opressão por parte dos agressores, vindo, a tornar-se uma ação 

repetitiva. (FANTE, 2005, p. 47) Assim, o comportamento dos alunos deve ser observado e 

com isso detectado qualquer indício de violência, pois além dessas brincadeiras ou “diversão”, 

pode haver a questão da não aceitação das diferenças do outro, como fala abaixo as autoras 

Juliana Martins Ferreira, Helenice Maria Tavares, no artigo “Bullying no Ambiente Escolar” 

(2009):  

 

O comportamento bullyista acontece quando a criança ou adolescente não quer aceitar 
uma diferença, podendo envolver religião, raça, estatura física, peso, cor dos olhos, 
deficiências visuais, auditivas e vocais; ou uma diferença de ordem psicológica, 
social, sexual e física; ou relacionamento á força, coragem e habilidades. 
(FERREIRA, TAVARES, p.6) 

 

De acordo com as autoras, as diferenças entre os alunos podem ser consideradas como 

uma espécie de início, de possibilidade para a prática do bullying. O respeito pelas diferenças 

tem sido uma luta de anos, e na atualidade as questões sexuais tem sido o foco dos assuntos na 

sociedade. Nas escolas, muitos alunos ainda se incomodam com a opção sexual dos colegas, a 

cor da pele, as diferenças de classes sociais, enfim, a sociedade está cada vez mais 

incompreensiva e isso só mostra que as pessoas ainda não evoluíram. Podemos então dizer que 

a prática do bullying é uma manifestação de não aceitação das diferenças do outro. 

Geralmente, o autor do bullying é bastante popular, tem algumas qualidades de liderança 

e pode demonstrar vários comportamentos antissociais, podendo ser agressivo tanto com os 

colegas quanto com os adultos. É egocêntrico, se acha o mais forte e por isso humilha os mais 

fracos, e sente prazer e satisfação em dominar o outro. As vítimas tendem a não se manifestar, 

não se defender, e muito menos reclamar com as autoridades da escola, por dois motivos, um 

porque podem está sendo coagidas, ameaçadas, e outro, porque preferem ficar caladas pois 

imaginam que um dia isso vá parar.  

Em sala de aula talvez seja mais fácil de diagnosticar a prática do fenômeno por 

estarmos mais perto dos alunos, mas no recreio, no pátio e fora da escola, na saída, é bem mais 

complicado. Por isso devemos ficar bem alerta ao que acontece na sala, pois podemos evitar a 

manutenção do bullying em outros lugares que não temos tanto acesso. Será que pelo fato do 

fenômeno ter uma repercussão no ambiente escolar, podemos dizer que a raiz do problema se 

inicia na escola? E quando essa repercussão do fenômeno vai além dos muros da escola, é 
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possível que os educadores faça algo para evitar? Como os educadores podem lidar com algo 

que às vezes está além do controle?  

Contudo, após uma busca de conhecimento e o desenvolvimento prático do trabalho 

com as crianças do CAIS, foi possível perceber que há possibilidades de tentarmos modificar 

essa realidade com o teatro. No entanto, deve-se ressaltar que essas questões apresentadas, em 

muitas das vezes não há solução imediata, e sim um processo de reeducação em longo prazo. 

O TO de Boal pôde nos dar um posicionamento e talvez um direcionamento de como tratar 

sobre esse assunto de uma forma lúdica, prática e teatral. Considerando que a prática do bullying 

é uma forma de opressão, o trabalho teve como objetivo interferir na consciência dessas 

crianças através do TO de Boal.  No item a seguir falaremos da importância que se deu a essa 

experiência com a linguagem Teatro fórum de Boal e as possíveis contribuições na prática 

contra o bullying. 

 

A IMPORTÂNCIA DO TO E A E ESCOLHA DA LINGUAGEM “TEATRO 

FÓRUM” CONTRA A PRÁTICA DO BULLYING. 

O “Teatro do Oprimido” devemos ressaltar que tem como princípio fundamentador, a 

ideia que Paulo Freire desenvolveu para a educação sobre a denominação de Pedagogia do 

Oprimido. O objetivo dessa pedagogia se dá pela a busca de um caráter mais amplo às 

dimensões teatrais, repensando todos os campos contemplados com o processo de encenação, 

incluindo a democratização do acesso ao teatro pelas camadas sociais menos favorecidas.  Boal 

(1980) vai denominar como Poética do Oprimido, em que perpassa pelos conceitos de Paulo 

Freire e trás a ideia de, estimular o espectador a uma transformação da realidade social em que 

vive através do fazer teatral, como o autor esclarece: 

Poética do Oprimido deve-se ter sempre presente seu principal objetivo: transformar 
o povo, “espectador”, ser passivo no fenômeno teatral, em sujeito, em ator, em 
transformador da ação dramática. Espero que as diferenças fiquem bem claras. 
Aristóteles propõe uma Poética em que os espectadores delegam poderes ao 
personagem para que este atue e pense em seu lugar; Brecht propõe uma Poética em 
que o espectador delega poderes ao personagem para que este atue em seu lugar, mas 
se reserva o direito de pensar por si mesmo, muitas vezes em oposição ao personagem. 
No primeiro caso, produz-se uma “catarse”; no segundo, uma “conscientização”. O 
que a poética do Oprimido propõe é a própria ação! (BOAL, 1980, p.126) 

De acordo com tal autor, o que o TO vai propor é a transformação do espectador em um 

ser ativo no fazer teatral, levando em conta os assuntos abordados socialmente, e as suas 

possíveis soluções para uma cena de opressão apresentada. 
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A perspectiva de se trabalhar com o TO em sala de aula, traz uma percepção aos alunos 

na formação entre palco e plateia, e a experimentar o revezamento entre ator/aluno ou 

plateia/aluno. Assim, os alunos tornam-se espect.-atores, ou seja, a plateia assiste e participa 

diretamente nas cenas, sendo esse o principal objetivo da Poética do Oprimido, como aponta 

Boal na citação acima. O que o autor propõe agora com sua Poética é a própria ação, sem 

delegar poderes a personagem algum, pelo contrário, o espectador: 

[...] assume o 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. P,or isso, eu creio que o teatro não é 
revolucionário em si mesmo, mas certamente pode ser um excelente ‘ensaio’ da 
revolução (BOAL, 1980, p.126,127). 

Boal desenvolveu diferentes linguagens teatrais com o objetivo de ajudar ainda mais 

nessa “revolução”, na liberdade de criação e opinião das pessoas que vai muito além dos palcos. 

A partir disso foi possível contribuir positivamente nesse trabalho direcionado as crianças. As 

linguagens desenvolvidas por tal autor foram o Teatro-Jornal, Teatro Imagem, Teatro Invisível, 

Teatro-Fórum, Arco-Íris do Desejo e o Teatro Legislativo, o presente artigo irá debruçar sobre 

o Teatro Fórum, que segundo Boal (2008), 

 

[...] é um tipo de luta ou jogo, e, com tal, tem suas regras. Elas podem ser modificadas, 
mas sempre existirão, para que todos participem e uma discussão profunda e fecunda 
possa nascer. Devemos evitar o fórum selvagem, em que cada um faz o que quer e 
substitui quem bem entende. As regras do Teatro- Fórum foram descobertas e não 
inventadas – são necessárias para que se produz ao efeito desejado: o aprendizado dos 
mecanismos pelos quais uma opressão se produz, a descoberta de táticas e estratégias 
para evita-la e o ensaio dessas práticas. (BOAL, 2008, p.28) 

 
De acordo com o autor, “o aprendizado dos mecanismos pelos quais uma opressão se 

produz” (BOAL, 2008, p.28) é uma forma de desenvolver estratégias ou até mesmo 

experiências que nos ajude a evitar tais opressões como o fenômeno bullying. Considerando 

que o bullying é uma forma de violência como já foi apontado no item Bullying na escola e 

seus conceitos, podemos estabelecer a relação de oprimido e opressor nesse trabalho a partir da 

linguagem Teatro Fórum, em que Segundo Boal:  

 

O Teatro-Fórum não é teatro-propaganda, não é o velho didático; ao contrário, é 
pedagógico no sentido em que todos aprendemos juntos, atores e plateia. A peça - ou 
o “modelo” - deve apresentar um erro, uma falha, para que os espect-atores possam 
ser estimulados a encontrar soluções e inventar novos modos de confrontar a opressão. 
Nós propomos boas questões, contudo cabe à plateia fornecer boas respostas (BOAL, 
2008, p. 29). 
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Contudo, podemos considerar que opressões como o bullying que perpassam o ambiente 

escolar, faz com que nós educadores sejamos responsáveis por discutir com nossos alunos, 

opiniões sobre toda e qualquer forma de opressão que se construa socialmente. De acordo com 

Boal (2008), é possível criar maneiras de confrontar uma opressão, por isso, o uso do Teatro 

Fórum vem como princípio de abordagem para a temática bullying.  

O Teatro Fórum é um teatro que se faz a partir de uma temática e consequentemente os 

atores improvisam uma cena, na qual pode ser modificada pelos espect.-atores. Sendo assim, 

os alunos puderam vivenciar com o Teatro Fórum formas de combater o bullying. Para 

complementar esta ideia, Fernando Haddad (2007) diz que: 

O Teatro-Fórum pode ser uma reflexão sobre as ações de um indivíduo ou de um 
grupo social. Seus participantes, tanto atores quanto espect-atores, se observam em 
ação e, de forma democrática e propositiva transformam a situação encenada. Mesmo 
se tratando de uma mudança do universo simbólico do teatro, essa prática pode ser 
transportada para a realidade escolar e até mesmo a comunidade onde estão inseridos. 
(HADDAD, 2007, p.9). 

 De acordo com a citação a acima, podemos perceber que é possível que a técnica do 

Teatro Fórum seja “transportada” (HADDAD, 2007, p.9), para a realidade dessas crianças que 

passam pelo bullying, um conflito social no ambiente escolar. “O teatro imita a vida, e algumas 

das vezes a vida imita o teatro, a tragédia imita ações humanas” (BOAL, 1980, p.17). E com 

isso, podemos perceber que o bullying é uma ação negativa do ser humano que vem se repetindo 

e crescendo por muitos anos principalmente nos ambientes escolares.  

Para entendermos como o Teatro Fórum foi utilizado contra a prática do bullying e de 

que forma foi abordado com as crianças, o item a seguir falará do processo das aulas práticas 

realizadas no (CAIS) no ano de 2017.  

 

SOBRE O CAIS: 

O CAIS atua como projeto social no tempo integral, que funciona com o objetivo de 

trazer para crianças e adolescentes maiores oportunidades de aprendizagem para seu 

desenvolvimento social. O local para pesquisa foi escolhido a partir de um contato direto com 

o funcionário Sanderson Leal amigo da autora desse artigo e também graduando do curso de 

teatro da UFSJ. Ao conhecer o local, percebe-se que há uma ótima estrutura física, com ótimas 

salas, ambiente colorido, pátio estruturado com brinquedos, cantina para refeições, em que as 

crianças e os adolescentes possam ser acolhidos da melhor forma possível. Localizado na cidade 

de Santa Cruz de Minas próximo à São João Del Rei, a escola, tem aulas de teatro, música, 

dança, informática, de beleza, português e matemática como reforço. O Cais funciona para 

alunos de 5 a 14 anos, crianças e adolescentes que possui um perfil muito incomum que é a 



 

12 

 

carência. As turmas são dividas por cores e idades. O Trabalho foi realizado com as turmas 

vermelha (7 a 8 anos) e amarela (9 a 10 anos), nos dias de terça-feira e sexta-feira no horário 

de 12:30 as 15h, conforme tabela abaixo; 

Turma vermelha 

Turma amarela 

Dia: terça (12:30 às 13:20) 

Dia: terça (13:20 às 14:20) 

Turma vermelha 

Turma Amarela 

Dia: sexta (13:20 às 14:10) 

Dia: sexta (14:10 às 15h) 

 

A PRÁTICA DO PROCESSO NO CAIS  

 

O processo teve início como estágio no primeiro semestre do ano letivo de 2017 no 

período de abril a junho, vindo a ser parte da pesquisa de (TCC) trabalho de conclusão de curso 

no final de outubro a dezembro. Durante este período foram levantados estudos sobre a temática 

bullying, e o TO de Augusto Boal para melhor abordagem com os alunos, mesclando teoria e 

prática.  

No início, foram trabalhados jogos teatrais dos autores Viola Spolin (2009) e Augusto 

Boal (2008), em que foi primordial para acordar os corpos dos alunos, trabalhar a desinibição, 

criatividade, conscientização de grupo, atenção e concentração. Segundo Viola Spolin (2009) 

o jogo teatral estimula o aprendizado e facilita a interação. A partir dos jogos teatrais foi 

possível perceber nas crianças a disponibilidade e a indisponibilidade, e o gosto por jogos de 

competitividade.  Nos jogos de competitividade as crianças tinham uma grande dificuldade de 

aceitação da derrota, e reagiam com agressividade e violência, aparecendo assim sinais do 

fenômeno bullying entre as mesmas. 

Na medida em que a percepção foi ampliada quanto ao comportamento das crianças, foi 

inserido como método de ensino o diálogo. Segundo Paulo Freire,  

o diálogo é essencial para a construção do conhecimento, nesse sentido, “a palavra 
jamais pode ser vista como um “dado” (ou como uma doação do educador ao 
educando) mas é sempre, e essencialmente, um tema de debate para todos os 
participantes do círculo de cultura” (FREIRE,1967, p. 5).  

Para o autor, o círculo de cultura, é uma roda de conversa com os alunos ao final da 

aula, em que se discuti o assunto abordado e faz algumas avalições, de como foi a experiência 

das atividades. Esse processo de conversa em roda, era realizado após quase todas as aulas, 

pois, havia uma grande necessidade de diálogo com as crianças. O comportamento das crianças 

era quase sempre em estado de excitação, visto que, era preciso a paralização das atividades em 
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prol de chamar a atenção, pedir silêncio e principalmente respeito de modo geral. Com isso, 

achou-se necessário trabalhar o cuidado com o outro, oferecendo um jogo que pudesse atingir 

esse objetivo como o jogo da a “Viagem Imaginária de Boal” (2008, p 157).  

 

• A viagem Imaginária 

Os alunos para trabalharam em duplas e andaram pelo espaço, sendo que um aluno guiava 

o outro que estava com os olhos fechados. Foi explicado que esse jogo o objetivo era cuidar do 

coleguinha, e por isso, ambos os alunos tinham que tomar muito cuidado para não deixar o 

outro machucar ou machucar alguém. Como esse jogo foi realizado com os alunos ainda nas 

aulas de estágio, a autora desse artigo juntamente com sua parceira Bárbara F. S. Lara, fizeram 

a seguinte análise: Que o jogo aconteceu de forma bem natural, e foi perceptiva a confiança 

entre as crianças e o cuidado com o outro durante os primeiros momentos. Assim como em 

outros jogos, a dispersão, brincadeiras, conversas, e o desrespeito às regras eram normais. Por 

isso, é importante o educador está atento e retomar as regras do jogo quando preciso.  

A escolha por jogos teatrais para iniciar o processo, foi justamente para ganhar a 

confiança das crianças, fazendo com que elas também se divertissem. A ideia foi aplicar os 

mesmos jogos para as duas turmas, mas nem sempre era possível. O jogo “A viagem 

imaginária” (Boal, 2008, p157), por exemplo, não deu certo com a turma vermelha, pois os 

alunos ficaram muitos dispersos e não fechavam os olhos, Já com a turma amarela os alunos se 

entregaram mais. Com o tempo, as diferenças entre uma turma e outra foram aparecendo. Às 

vezes era necessário improvisar além do plano de aula, pois havia dia, que uma das turmas não 

realizava a atividade conforme o esperado, por não estarem atentos ou dispostos. Os jogos 

teatrais foram primordiais para preparar os alunos, para o próximo passo, a abordagem do tema 

bullying descrita a seguir. 

 
• A abordagem da Temática Bullying  

 

Inicialmente para a abordagem do tema foi feita uma roda de conversa com os alunos 

em que foi perguntado o que era bullying? A resposta foi imediata, sem muitos conceitos as 

crianças disseram que era bater, xingar, apelidar, brigar, assim como descreve Fante (2005). 

Nessa conversa, todas as crianças disseram que já sofreram ou sofrem bullying na escola onde 

estudam e também no Cais. Mas o que realmente diagnosticou a prática do bullying foi o 

exercício a seguir. 
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• Exercício do Zezinho  

 

Durante o estágio, o exercício que mais chamou atenção foi o do Zezinho. O exercício 

tinha o propósito de conscientização de que a prática do Bullying era prejudicial a vítima e ao 

agressor de acordo com (LOPES NETO, 2011) 

 Em pesquisa sobre jogos para se trabalhar o bullying, foi encontrado um blog chamado 

Cantinho Lúdico escrito por Gleice Amorim (2012), uma atividade sobre o tema. A atividade 

se chamava “História do Zequinha para trabalhar o bullying” (AMORIM,2012), uma pedagogia 

considerada interessante para abordagem, mas infantil demais por se tratar de um boneco 

desenhado na folha de papel.  Então, foi feita uma adaptação de acordo com a linguagem e a 

realidade das crianças das turmas vermelha e amarela do CAIS. Para a realização da atividade, 

foi feita uma busca na internet de uma foto aleatória, com o objetivo fazer com que àquelas 

crianças se identificassem com o Zezinho, nome dado para o menino da foto encontrada na 

internet.  

 

(Foto do site de busca)4 Fotógrafo desconhecido.  

Para realizar a atividade, primeiro foi inventada uma história sobre o menino da foto, 

que era muito pobre, morava no lixão e não tinha família, na tentativa de sensibilizar as crianças 

que estavam com os olhos fechados e ouvindo a história. Depois sentados em roda, foi pedido 

aos alunos que abrissem os olhos e vissem a foto do garoto, e, imediatamente, as crianças 

tiveram reações diversas. Começaram a rir, ficaram curiosas quando a sua origem, perguntaram 

se o menino era conhecido, algumas disseram que pareciam com o coleguinha da turma Nohan, 

outras não comentaram só observaram. Foi pedido que passassem a foto do Zezinho de mão em 

mão, e que cada criança falasse algo ruim que já ouviram alguém dizer para outra criança, ou 

algo que já foram chamados, e depois de xingar tinham que amassar uma parte da foto.  

Assim iniciou-se o exercício. Foi surpreendente o aparecimento de nomes pejorativos, 

palavrões, apelidos, insultos, etc. Até que, duas crianças não quiseram falar nada e começaram 

                                                
4<https://www.google.com.br/search?tbm=isch&q=crian%C3%A7as+pobres+loiras&imgrc=_&cad=h#imgdii=iI

mCVjsF2EnokM:&imgrc=ZLPnKOhblYb_RM:> ( Acessado dia 4/5/2017 ) 
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a chorar. Uma delas que se chama Sophia, disse que “não ia fazer isso com o Zezinho, porque 

já haviam feito isso com ela”, e a mesma não gostava disso, se sentia mal e triste. Aquele 

depoimento foi incrível, porque chamou a atenção das crianças que estavam rindo e debochando 

do exercício, algo que incomodou bastante. O outro menino que também chorou foi o João 

Vitor, dizendo que “se sentia no lugar do Zezinho e não gostaria de ser chamado daqueles 

nomes feios”. Foi uma grande surpresa a reação das crianças. Depois dos depoimentos, a 

energia dos alunos ficou mais densa e as outras crianças ficaram mais quietas e concentradas 

no que seria dito. Então, o exercício se finalizou, tendo a seguinte conclusão: que todos aqueles 

nomes que disseram para o Zezinho deixaram marcas no seu coração, assim como deixou 

marcas na foto amassada, e que mesmo se tentássemos desamassar, as marcas ficariam ali para 

sempre.  

Aparentemente, o exercício tem um tom de perversidade, mas foi muito importante, pois 

naquele dia foi a primeira vez que as crianças ficaram atentas, e o mais importante é que houve 

muita reflexão, pois em seguida queriam pedir desculpas para o Zezinho. A ação de pedir 

desculpas fez parte da fase seguinte do exercício, e as crianças, antecipadamente, tomaram 

atitude de pegar a foto e tentar desamassar, pedindo desculpas.  

Algumas crianças comentaram que já haviam feito esse mesmo exercício com outra 

professora, mas que não tinha sido legal porque muitos riram e não levaram à sério por ser 

apenas um boneco desenhado. Podemos perceber que foi interessante ter mudado a forma do 

exercício e o aproximado da realidade das crianças. Depois de tentarem desamassar o papel, foi 

feita uma reflexão, pois o papel depois de amassado não volta ser como era antes, assim também 

são as marcas que deixamos no coração dos coleguinhas quando praticamos bullying, pois essas 

marcas ficam pra sempre e devemos ter muito cuidado com o que é dito para o outro.  

O exercício serviu para abordar o assunto bullying de uma maneira séria e direta, algo que 

causou um pouco de desconforto pelo uso da foto de um garotinho real, mas foi bem proveitoso, 

levando em consideração da seriedade que os alunos conversaram sobre o assunto em roda. 

Percebe-se que mesmo sendo crianças, cada uma tem a percepção de quando maltratam os seus 

colegas, e mesmo que ainda não sejam maduras para entender a gravidade da situação naquele 

momento, possivelmente irão entender daqui uns anos. Nesse caso, o processo é longo, mas não 

impossível.  
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• Mural do Amor 

 

Após o exercício do Zezinho em sala de aula como continuidade do processo de imersão da 

temática bullying, foi proposto aos alunos que desenhassem ou escrevessem coisas boas ao 

menino da foto. Assim foi construído o mural do amor, em que surgiram várias mensagens de 

desculpas, de amizade, e de elogios. Os trabalhos ficaram diversificados e serão mostrados nas 

fotos anexas.  

 

JOGOS DE IMPROVISAÇÃO DE CENAS A PARTIR DA TEMÁTICA BULLYING E 

O TEATRO FÓRUM DE AUGUSTO BOAL. 

 

Para trabalhar os jogos de improvisação com os alunos, foi preciso uma discussão sobre 

o que era teatro e perguntar se já tinham assistido alguma peça, ou se conheciam o Teatro 

Municipal de São João Del Rei. Muitas crianças disseram que sim, que já tinham feito teatro 

na escola, e algumas conhecia o teatro municipal de São João Del Rei, outras disseram, “eu já 

assisti peças de teatro”. Com isso, foi fácil seguir com o processo. Para ajudar na construção de 

cenas a partir da abordagem bullying e para trabalhar o Teatro Fórum, os alunos assistiram a 

um vídeo cujo tema era “Que papo é esse de bullying” 5, (CARAMEZ, 2011) o vídeo é uma 

animação e chamou muito atenção das crianças. (Fotos anexas). 

A história do vídeo retrata um menino chamado Carlinhos que se mudou de cidade e foi 

para uma nova escola, e quando chega no primeiro dia de aula é rejeitado e maltratado pelos 

colegas opressores da escola. A partir daí iniciou o trabalho com os alunos, de improvisações 

de cenas, baseando-se em cenas do vídeo a improvisação ocorreu na seguinte situação: O aluno 

novato chegava na escola e já no seu primeiro dia é perseguido pelos os colegas. A experiência 

do Teatro Fórum se deu, quando a professora parava a cena e perguntava para a plateia formada 

pelo restante dos alunos, como resolver aquela situação? Quando alguém da plateia dava 

alguma sugestão, a professora Luciana mediava como o “coringa” (BOAL, 2008) do TF e 

convidada a aluna entrar em cena substituindo o oprimido. 

Foi perceptivo que o conceito do que é opressão e oprimido, as crianças não sabiam, 

mas na prática expressavam muito bem. O estágio encerrou no dia 22 de Maio de 2017, e 

                                                
5 Ver em: <https://www.youtube.com/watch?v=KKShIZAYF4I> publicado em 26 de março de 2011 por Luiz 

Caramez (acessado em maio de 2017) 
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motivou a autora voltar e continuar o processo, pois é um caminho longo e que requer mais 

atenção.  

 

ABORDAGEM DO CONCEITO OPRESSÃO E CONTINUAÇÃO DE 

IMPROVISAÇÃO DE CENAS DO TEATRO FÓRUM COM A TEMÁTICA 

BULLYING. (AULAS DO TCC) 

 

No dia 27 de Outubro, foi retomado o processo com as crianças do CAIS. Ao chegar na 

sala, as crianças lembraram imediatamente do exercício do Zezinho, sinal que o exercício 

reverbera até hoje. Nessa etapa final, o que era importante? Resgatar da memória dos alunos 

conceitos sobre o tema bullying e trabalhar o TF com as turmas. Inicialmente, percebeu-se 

necessário o uso de outra linguagem de Boal Teatro Imagem, para a explicação do que era 

opressão. O Teatro Imagem é um teatro formado por imagens congeladas ou estátuas, cujo 

objetivo é “ajudar os participantes a pensar com imagens, a debater uns problemas sem o uso 

da palavra, usando apenas seus próprios corpos” (BOAL, 2008, p.5). Como foi dito no início 

desse artigo, assim como o TF, o Teatro Imagem é uma das linguagens ou técnicas que Boal 

utilizava no Teatro do Oprimido para as discussões sociais.  

Ao se trabalhar o Teatro Imagem, foi essencial para que os alunos entendessem o que era o 

termo opressão, pois, “as imagens são mais fáceis de inventar do que palavras. É, até de certo 

ponto, mais rica em significados possíveis, mais polissêmicas”, ou seja, as imagens podem ser 

modificadas de várias formas, de acordo com a proposta do teatro imagem, a plateia não estando 

satisfeita com a imagem, pode modificá-la até ficar ao agrado de todos. (BOAL, 2008, p.8). 

Primeiramente, um ator ou não ator decide um tema problema a ser tratado, que pode ser local 

ou global, mas que de certa forma tenha um significado para a maioria do grupo. As imagens 

de uma cena de opressão, por exemplo, falam bem mais que a própria ação, de acordo com as 

figuras abaixo:  
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• Fotos das cenas de opressão com as crianças do CAIS: Teatro Imagem 

 

 

 

   

    

                                                                                                                                                        

       (Figura 1 Opressão – foto: Luciana Queiroz)                      (Figura 2 modificação pela plateia – Foto: Luciana Queiroz)                            

 

 

 

 

(Figura 3 resultado da modificação– Foto: Luciana Queiroz)              

 

    

 

 

      ( Figura 4 opressão – Foto: Luciana Queiroz)                       (Figura 5 modificação – Foto: Luciana Queiroz) 

Podemos observar que a crianças apresentam uma expressividade mais precisa diante 

do que é solicitado. Nas figuras 1 é apresentada uma imagem de opressão, em seguida o coringa 

pede que alguém da plateia modifique a imagem descontruindo aquela opressão. Na figura 2 a 

aluna modifica a imagem e na figura 3 é o resultado. Nas figuras 4 e 5, os próprios alunos 

montam a imagem de opressão e a desconstrói. Esse exercício foi importante para dar seguindo 

para improvisações a partir de imagens.   

 Partindo dessa perspectiva, começamos com as improvisações do Teatro Fórum. A 

partir de uma atividade escrita solicitada, os alunos puderam revelar nas folhas de papel suas 

próprias opressões, dos colegas e de outras que presenciaram. O exercício da escrita foi feita 

em grupos, e algo incomum surgiu. A maioria das histórias tinha algo incomum, os relatos 
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aconteciam sobre um mesmo lugar, a própria escola que os alunos estudam. O aproveitamento 

do exercício foi para perceber a grande prática de bullying que ocorre entre os alunos, e tirar 

das histórias possíveis cenas para o teatro fórum.  

Fotos das cenas Teatro Fórum – Temática Bullying – Turma Vermelha 

 

 

 

 

 

 

(Figura 6 - ação do Bullying– Foto L.Q)       (Figura 7 – reclamação – foto L.Q)           (Figura 8 – aluna ignorada – foto: L.Q) 

A situação das fotos acima é mostrada aos alunos e depois é feito um debate tentando 

achar soluções para a aluna vítima de bullying. O objetivo do Teatro Fórum é que a plateia 

arranje soluções para a cena podendo até entrar no lugar do oprimido. As crianças falavam ao 

mesmo tempo, estavam excitadas, deram sugestões como: contar para os pais, contar para 

diretora, bater nos colegas e fingir que não está nem aí. Entre essas sugestões foi escolhida a 

sugestão de contar para os pais. Mas o surpreendente que ao contar para os pais, a reação deles 

não foi a mais esperada e foi colocada uma nova situação em cena. O pai é machista, trata a 

mulher como empregada e não dá atenção para a filha. Após os alunos verem a cena, começou 

o questionamento de que o pai não pode fazer isso com a filha e nem com a mulher, então 

discutiram novas soluções, até que, um aluno chamado Miguel deu outra sugestão e resolveu 

fazer a cena da “opressão na sala de aula” no lugar da aluna que fazia a oprimida, como figuras 

abaixo: 
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(Figura 9 – Miguel sofre Bullying - Foto: L.Q)                (Figura 10 – Miguel usa da violência para se impor – Foto: L.Q)

            

            

  

 

 

 

 

, 

 

 

(Figura 11 – Miguel reclama com a professora – Foto: L.Q) 

 

Podemos perceber que, segundo as fotos acima, não houve muita mudança com a ideia 

do Miguel. O aluno disse que ao puxar a cadeira estava se impondo e mostrando que com ele 

não tinha essas brincadeiras. Pode ser uma solução? Talvez. O que foi discutido, com a turma 

vermelha, que a atitude do Miguel poderia gerar mais violência, e os alunos poderiam descontar 

a raiva na saída da escola o que seria muito prejudicial. Essa experiência com a turma vermelha 

foi muito interessante, pois além deles fazerem a atividade proposta, expressaram suas opiniões.  
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• Fotos das cenas Teatro Fórum – Temática Bullying – Turma Amarela 

 

A mesma cena foi proposta com a turma amarela, buscando também uma possível 

solução para o caso da menina que sofre bullying. Porém houve uma variação de não colocar o 

pai como machista e sim que apoia a filha.  Veja as fotos a seguir: 

           

 

 

 

 

 

 

(Figura 12 – Ação do bullying – Foto L.Q)     (Figura 13 – Ação de puxar a cadeira)        (Figura 14 – Reclamar com a Proª.). 

Nessa turma, os alunos acrescentaram uma ação surpresa, tiram a cadeira e a menina 

caiu no chão e todos riram. Apesar de não seguir a cena conforme solicitado, a ação de puxar a 

cadeira foi interessante para análise de que o bullying é algo sério. Sendo que, ao fazer uma 

brincadeira dessas podem de fato machucar a vítima, causando lesões na coluna ou bacia. Na 

discussão sobre as cenas, umas das alunas disse que “bullying é crime” e o que a menina da 

cena deve reclamar com os pais e ir à delegacia. A aluna não quis trocar de lugar com a oprimida 

para fazer a cena, mas isso não afetou a possível solução da opressão. Segundo Boal (2008);  

O espec-ator deve se aproximar da cena e gritar “Para”. Os atores deverão 
imediatamente congelar a cena, imobilizando-se em seus lugares. Imediatamente, o 
espect-ator deve dizer de onde quer que a cena seja recomeçada, indicando uma frase, 
momento ou movimento a partir do qual retoma a ação. A peça retoma no ponto 
indicado tendo agora o espectador como protagonista. (BOAL, 2008, p, 31). 

 

No entanto, de acordo com autor o espect.-ator pode também interferir na cena dando 

apenas sua opinião, sem exigir que o mesmo troque de lugar com o oprimido e faça a cena. No 

Teatro Fórum, quem faz o convite é o coringa, caso o espect.-ator não quiser estar em cena, não 

podemos encarar isso como uma quebra de regra, pois ao insistir, pode-se está oprimindo ou 

força uma situação. A atividade com as crianças funcionou de forma natural e livre, a espect-
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atriz não quis estar em cena e foi respeitada pelo coringa. A possível solução foi encenada pelos 

alunos que já estavam atuando. Fotos abaixo: 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

(Figura 15 – Indo a delegacia)                     (Figura 16 –  Fazendo a Denúncia)     (Figura 17 – O delegado toma providencias) 

 

Diante das figuras acima, podemos perceber que os alunos conseguiram encontrar uma 

possível solução para menina vítima do bullying na escola. De acordo com Boal (2008) “[...] o 

objetivo do fórum não é ganhar, mas permitir que aprendamos e nos exercitemos. Os espect.-

atores, pondo em cena suas ideias, exercitam-se para a ação da vida real; e atores e plateia 

igualmente atuando, tomam conhecimento das possíveis consequências de suas ações” (BOAL, 

2008, p.32). No entanto, as crianças obtiveram a oportunidade de se expressarem e discutirem 

sobre um assunto que está presente em seu dia a dia. A abordagem do assunto através do Teatro 

Fórum foi primordial para perceber que é possível trabalhar essa linguagem também com 

crianças, que as mesmas estão tão aptas a mudarem sua realidade ou pelo menos tentar soluções.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A sociedade está em constante transformação, vivemos num mundo em que a violência 

ainda é uma agravante no tempo no atual. As desigualdades se deslocam e se agravam e se 

recriam em novos territórios. Com isso, a exacerbação da violência na escola demonstra o 

processo de mudança sociocultural pela qual nossa sociedade vem passando. Dessa forma 

devemos pensar que a sociedade muda, a escola deve evoluir com ela, pois quem faz parte dela 

são as pessoas que estão dentro da sociedade em constante transformação como professores e 

alunos.  

A discussão no decorrer desse artigo evidencia que a violência constitui um dos grandes 

problemas na educação. A prática do bullying, tratada por alguns autores como violência, é uma 

grande preocupação para a sociedade. O diálogo entre os autores Fante (2005), Lopes Neto 

(2011) para compreendermos o fenômeno, foi de grande enriquecimento para a pesquisa, 

através dos conceitos apresentados por tais autores, foi satisfatório e esclarecedor. Destaco 

também as contribuições que uso do TO de Augusto Boal (2008, 1980) e da linguagem do 

Teatro Fórum trouxe para a experiência prática e reflexiva ao longo do processo. Os jogos 

teatrais de Viola Spolin (2009) e Boal (2008) também tiveram a sua importância. Pode-se 

perceber como fica mais fácil a conquista da confiança das crianças e o trabalho para atenção, 

concentração e criatividade, e que é de grande necessidade para o trabalho prático teatral.   

Contudo, devemos estar prontos para tentar sempre novas possíveis soluções para o 

problema em questão, seja através do diálogo direto com os autores do crime, seja através das 

peças do teatro fórum, o importante é que de alguma forma possamos tentar uma mudança. 

Nesse sentido, provavelmente são os saberes construídos coletivamente com os alunos e 

professores, na prática cotidiana contra o bullying que podemos propor estratégias para a 

resolução dos conflitos persistentes no âmbito escolar. O Teatro Fórum foi apenas uma 

experiência que funcionou, mas que precisaria estar sempre presente na educação, contudo, não 

é a única forma.  

Essa proposta pedagógica fez com que tratássemos sobre um assunto sério de uma forma 

simples, suave e criativa. Uma experiência que fez com que as crianças saíssem da sua zona de 

conforto, e pudessem pensar além das cenas reais que vivem em seu dia a dia, e instigá-las a 

agir em buscar de soluções para os seus conflitos. Sabemos que não há uma mudança de 

imediato, mas torcemos que seja o “ensaio de uma revolução” (BOAL, 1980, p.126,127).  



 

24 

 

No entanto, se faz necessário que os educadores discutam o fenômeno que vem tomando 

uma proporção cada vez maior na atualidade, para que possam repensar novas formas para atuar 

nessa nova realidade, cujo fenômeno bullying se impõe como um desafio na educação.  

Ao conviver com as crianças do CAIS, percebeu-se que há uma dicotomia entre a prática 

do bullying. Digamos que estão na fase de praticar os maus tratos entre si sabendo que essa 

prática é errônea, por isso, o trabalho realizado foi tão importante, e teve como princípio de 

alertá-los e educá-los tentando a prevenção da violência. Com isto, chegou-se à consideração 

de que se quisermos construir uma sociedade em que a violência seja repudiada no âmbito 

escolar, é necessário um olhar mais atento ao fenômeno bullying, pois o processo de pacificação 

é longo, e deverá contar com o apoio de autoridades, educadores e familiares. 
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