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RESUMO
O intuito desta pesquisa é propor uma trajetória prática e reflexiva sobre o uso do Teatro
Invisível em sala de aula, objetivando testar uma maneira de realizar uma vivência cênica
com início, meio e fim. Para entender como tornar efetiva a utilização da cena em ambientes
estranhos ao teatro, e proporcionar ao sujeito a possibilidade de refletir concretamente sobre
o lugar que ocupa e a constante busca por seus direitos. A proposta é que atores tragam para
cena uma realidade já vivida pelo público escolhido. De modo que, nessa vivência, o tema
será a eficiência do transporte público para o cidadão periférico. O público escolhido para
essa pesquisa foi moradores do bairro Jardim Helena Vila Mara, os quais, frequentemente,
utilizam a Linha 12 Safira da CPTM. O objetivo da vivência é que a cena gere incômodo no
público, a ponto de fazê-lo refletir, e agir mediante ao que está a ser encenado,
proporcionando uma experiência concreta, em ação ou reflexão, a curto, ou a longo prazo.
Palavras-chave: Teatro do Invisível, Boal, Periferia, Mobilidade, Vivência.
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1. INTRODUÇÃO
“A história da humanidade é a história da luta de classes”.
(Karl Marx)
Falar sobre Teatro do Oprimido significa mencionar duas classes: oprimidos e
opressores. Nesta pesquisa, houve uma difícil escolha: optar entre os diversos públicos
oprimidos e, concomitantemente, seus opressores. De modo que surgiram duas indagações:
qual oprimido e qual opressor abordar? Certamente, no contexto superlotado de 2019, não
faltam assuntos: Racismo, LGBTQfobia, o espaço da mulher, o espaço do índio, pessoas em
situação de rua, bullying, e mais uma longa lista.
A pesquisa seria abrangente demais, em razão disso, optamos por elencar um assunto,
dentre tantos outros não mencionados acima, embora não sejam menos importantes. Dito
isso, fizemos uma escolha: falar de classes, especificamente, o proletário1 periférico2 da Zona
Leste da cidade de São Paulo, mais propriamente, os usuários da Linha 12 Safira da CPTM,
sobre a qual há mais registros de reclamações em 2019 e a que terá um dos orçamentos mais
baixos em 2020.
A proposta é trazer visibilidade para uma maioria que costuma acordar, no máximo,
às 6h30 da manhã, encarar um trem, um ônibus, ou um metrô lotado ao longo de um percurso
de pelo menos uma hora e meia, em seguida, chegar ao trabalho, produzir, produzir, produzir,
almoçar e partir para o segundo tempo de produção. Ao finalizar o turno, encarar mais um
trem, um ônibus, ou um metrô lotado; chegar em sua casa, descalçar os sapatos, tomar um
banho rápido para a conta não vir alta, deitar em sua cama e aguardar o dia seguinte para
repetir a mesma rotina.
Para ser efetiva a discussão acerca dessa classe, iniciaremos o percurso mencionando
Boal, e algumas de suas inspirações, e analisar como a escola pública, na periferia, pode
colaborar com a reflexão do educando, sobre o que é ser um proletário periférico e qual lugar
é ocupado por esse proletário sob a égide dos direitos e deveres na sociedade.
A pesquisa terá como foco o bairro Jardim Helena Vila Mara, localizado na Zona
Leste de São Paulo. Quanto ao assunto abordado, será o transporte público, uma das grandes
dificuldades enfrentadas diariamente no bairro.
1

Pessoa, de modo geral, pertencente às classes sociais mais baixas, que vive apenas do rendimento do seu
trabalho manual ou mecânico.
2
Aquele que está afastado da região central de sua cidade.
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A indagação que sustentará a trajetória desta pesquisa é: Como o Teatro do Invisível
pode auxiliar de maneira concreta a reflexão do sujeito sobre: o lugar que ocupa e a
compreensão de seus direitos e deveres?
A proposta deste estudo não é outra senão suscitar um pensamento por vezes invisível
ao próprio sujeito afetado, a ação, ou a ausência desta, diante da “realidade” apresentada na
cena, deve promover alguma experiência, seja relacionada à reflexão, ou em atitude no
momento da encenação ou alongo prazo.

2. ALGUMAS INSPIRAÇÕES PARA A PESQUISA
“É assim que deviam ser os artistas: criativos, mas também ensinar ao público como ser
criativo e fazer arte, para que possamos todos fazer arte juntos”.
(BOAL, 2015, p. 17)
Augusto Boal viveu entre 1931 e 2009, foi diretor, dramaturgo e teórico brasileiro.
Seus textos teatrais e sua forma de direção tinham sempre um interesse claro em levantar
questionamentos políticos sociais.
Tornou-se referência, principalmente, pela criação do Teatro do Oprimido, no qual
afirmou que todos os seres humanos são atores. Seu modo de fazer teatro propôs utilizar a
cena como ferramenta de transformação individual e social, a fim de mostrar que, caso
sejamos atores e espectadores ao mesmo tempo, somos responsáveis e atingidos pelo que
acontece na sociedade.
Embora objetive ser o teatro da transformação social, Teatro do Oprimido ainda é
teatro, uma vez que existe nele uma preocupação estética com o que é encenado. Preocupação
com o corpo do ator, com as ações físicas propostas, com a base de textos, com ambiente,
em que a cena se passa, com os adereços de cena, figurino, cenário e, quando necessário, até
luz e som.
No teatro, tudo comunica, visto que aquilo que está em cena foi escolhido durante o
processo. Semelhantemente, no Teatro do Oprimido, não é diferente, existe a necessidade de
valorizar o pensamento estético para que sejam feitas escolhas estéticas, de acordo com o
entendimento que deseja causar nos espectadores.
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Segundo Boal (2009), as influências são múltiplas, dado que para ele “quem mais me
influenciou foram todos os meus amigos, foram todos os escritores inteligentes, foram todas
as pessoas criativas”.
É importante deixar claro que as influências de Boal, que serão citadas, não são
necessariamente as principais, ou as que mais pautaram seu trabalho, as influencias tratadas
aqui são as mais importantes para essa pesquisa. Para abordar acerca da luta de classes e da
classe proletária, sob uma perspectiva artística, utilizamos o teatro de Bertolt Brecht, autor
marxista que revolucionou os motivos do fazer teatral, além dos impactos que o teatro propõe
causar.
Tanto os textos de Brecht, como a maneira de encenar que ele propôs não objetivam
causar, no público, o efeito catártico, mas a vontade de mudar o que está a ser visto e a
capacidade de entender que aquilo que acontece em cena também faz parte de uma realidade
concreta que poderá ser transformada.
Em vista disso, um dos procedimentos do trabalho de Brecht era afastar/distanciar o
seu espectador do que era encenado, tornando-o parte responsável da realidade exposta, para
que esse espectador não apenas se emocione com a cena, mas também transforme a emoção
em raciocínio e saia do teatro em estado de lucidez.
Freire também é indispensável no percurso dessa pesquisa, por ter proposto um novo
modelo de educar, num contexto em que o aluno é protagonista de seu desenvolvimento e o
papel do professor educador não é apenas de transmitir conhecimento, mas também
intermediar. Propiciando ao educando a oportunidade de refletir não apenas sobre assuntos,
propostos pela instituição, mas aqueles que de fato tenham relevância em suas vivências.
Em seu livro Pedagogia da Autonomia, Freire deixa explícito seu pensamento sobre
a função do educador e a importância de integrar o estudo com a realidade concreta dos
alunos para que estes se vejam como parte ativa de seus desenvolvimentos intelectuais.
Ambos os autores, Brecht e Freire, pautaram a trajetória reflexiva desta pesquisa por terem
aspectos em comum e de profunda influência na criação do Teatro do Oprimido (TO).
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3. SOBRE A VIVÊNCIA
3.1 PLANEJAMENTO
“Deve ficar claro: Teatro Invisível é teatro! Cada peça deve ter um texto escrito, que
servirá de base para a parte chamada ‘fórum’. Este texto será inevitavelmente modificado
segundo as circunstâncias, para se adaptar às intervenções dos espect-atores.
(BOAL, 2015, p. 17)
Depois de escolher o tema da cena “Mobilidade na periferia”, os passos seguintes
foram centrados na escolha do modo como trabalhá-lo cenicamente, onde realizá-lo e o perfil
de atores para a proposta. A priori a ideia foi realizar a cena dentro do transporte público,
para tanto realizei um teste sozinha, sem atores, para averiguar a eficácia.
Entrei no trem da Linha 12 Safira em uma sexta-feira às 7h da manhã e logo comecei
a conversar com passageiros, que estavam próximos, sobre o espaço utilizado por pessoa e a
velocidade do trem.
A primeira dificuldade residia no fato de que o assunto não poderia ser expandido, ou
melhor, parecia não surtir o interesse esperado, embora estivéssemos todos apertados,
compartilhando a mesma dificuldade para chegar ao destino, com o trem em velocidade
reduzida.
O fato de o assunto não parecer tão empolgante para o público já serviria como
embasamento para afirmar que a proposta cênica deve ser feita de outra forma, porque o
princípio do Teatro do Invisível é o interesse do espectador pelo tema. O tema escolhido deve
ser empolgante e atrair o interesse dos futuros espect-atores (BOAL, 1998).
Quanto à segunda dificuldade, o impasse ocorreu durante a conversa com os
passageiros, dado que pareceu não gerar questionamentos, na verdade, apenas reclamações
sobre a precariedade do transporte na região, contrariando, dessa maneira, a proposta. Que
não é reclamar apenas, mas questionar meios de transformar. Do contrário, a cena serve
apenas para catarse, o qual não é o propósito no Teatro do Oprimido
De maneira que foi possível concluir que realizar tal proposta às 7h da manhã com
proletários cansados, seguindo para seus trabalhos, não seria válido, porque de fato não havia
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interesse em questionar e refletir a transformação. Talvez em uma sexta-feira o foco seja o
de chegar pontualmente apenas.
A partir desse teste, surgiu a decisão de realizar a proposta cênica em uma escola com
alunos do terceiro ano do Ensino Médio. Já que dentro dos espect-atores, haveria professores,
que utilizam os trens, alunos, que trabalham e utilizam os trens, e alunos, que a partir de 2020
possivelmente utilizarão os trens em horário de pico, afinal estarão formados e precisarão
ingressar no mercado de trabalho.
Em razão disso, esse espaço abrigava o público que partilha das mesmas vivências, o
que em breve partilharia, e o ambiente escolar, propício para discussão.
Feita a escolha do local, a segunda etapa foi pensar na abordagem do tema dentro da
escola. A escolha de encenar uma Palestra sobre Mobilidade pareceu interessante, visto que
seria possível juntar todos os alunos do terceiro ano e seus respectivos professores na mesma
sala. Logo teríamos uma quantidade considerável de espect-atores vivenciando a mesma
cena, e cada um sob sua perspectiva, todos livres para opinar, concordar e discordar, tanto
uns dos outros, quanto do que era dito pelo ator palestrante. A cena, realizada em formato de
palestra, torna o ambiente ainda mais propício para o fórum3.
Os passos seguintes foram: apresentar a proposta para a coordenação do colégio,
explicar o objetivo e a necessidade do sigilo, se possível até para com os professores, e, por
fim, escolher os atores.
Para compor o processo, sobretudo, a escolha dos atores, baseamo-nos na premissa
de Brecht (1950) o qual afirma que: “Se os tubarões fossem homens também acabaria a ideia
de que todos os peixinhos são iguais entre si. Alguns deles se tornariam funcionários e seriam
colocados acima dos outros. Aqueles ligeiramente maiores até poderiam comer os menores”.
Assim, para a escolha de atores dois requisitos foram estabelecidos: os atores
precisavam utilizar trem ou metrô em horário de pico, esse quesito era indispensável, visto
que colabora com a proposta para que seja efetiva. Quanto ao segundo requisito, os atores,
que interpretariam os alunos, precisariam ter vivência em escola pública, seja no Ensino
Fundamental ou Médio.
Em razão desta pesquisa tratar de classes, os critérios de escolha dos atores pautaramse na premissa da eficácia do trabalho proposto, mas também que os indivíduos tivessem

3

No Teatro Invisível, o espectador torna-se protagonista da ação, o espect-ator, embora não tenha consciência
disso. (BOAL, 1998).
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vivências semelhantes àquelas abordadas na pesquisa, porque o objetivo é manter, durante o
processo, a igualdade concreta entre as classes.
3.2 PROPOSTA CÊNICA
O cerne da proposta é oferecer aos alunos, do terceiro ano do Ensino Médio, do
Colégio Diogo de Faria, uma palestra sobre mobilidade, cujo palestrante é o ator Thomas
Lins, que se apresentou para os alunos como Talles Ribeiro, o qual, em sua abordagem,
afirmou ser representante do sistema de transporte da CPTM.
Figura 1 – Vivências do Proletário do bairro Jardim Helena Vila Mara

Fonte: Print de vídeo4, elaborado pela autora.

Os atores, que interpretaram os alunos, foram apresentados para turma dois dias antes
da realização da cena. De modo que frequentaram as aulas como se fossem apenas novos
alunos do colégio.
O aluno é o ator Felipe Lima, que se apresentou como Diego ex-morador de Osasco
e veio terminar o terceiro ano no Colégio Diogo de Faria na Zona Leste de São Paulo. Para
compor o papel, afirmou ter mudado de colégio porque decidiu morar com o pai, residente
do bairro Jardim Helena Vila Mara. Costuma utilizar a Linha 12 Safira para voltar do
trabalho, uma vez que é jovem aprendiz em uma empresa de telemarketing no Brás.

4

Disponível em: https://drive.google.com/file/d/1JVYT2G_jmlT_WDe-2R-iuSJZgLZNj1pS/view.
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Quanto à aluna, foi interpretada pela atriz Laura Santini, que se apresentou como Sara
Lopes. Esta que mudou de escola, porque, na escola anterior, os professores faltam com
frequência. Sara pegava ônibus até o metrô Tatuapé e de lá, a Linha 12 Safira para ir até a
escola.
Anterior à proposta, combinamos com a diretora da escola que haveria um evento no
qual os alunos receberiam, em sala de aula, o representante da CPTM, o qual faria uma
palestra sobre as melhorias e as propostas do sistema de transporte com relação à mobilidade
na periferia.
O representante iniciou a palestra questionando, com entonação acolhedora, quem
utiliza atualmente o sistema de metrô e CPTM. Em seguida, informou quantos usuários
passam pelo metrô e pela CPTM por dia, e em tom persuasivo, ressaltou as melhorias e a
preocupação com a qualidade do sistema.
Abordou ainda acerca da proposta do metrô de contribuir com que os trabalhadores
façam suas viagens em segurança e em tempo hábil, além das estações com Wi-Fi, do sistema
de transporte de ônibus gratuitos, quando as estações estão paralisadas para reforma.
Informou ainda, persuasivamente, que na periferia as reformas por vezes são mais
demoradas, alegando que a maior parte da movimentação acontece no centro.
Quando houve espaço, a atriz comparou a Linha Amarela do metrô com a 12 Safira
para dar espaço ao debate sobre privatização das Linhas e a diferença em suas qualidades.
Antes do questionamento, é importante dar tempo para suscitar a reação dos alunos sobre a
fala do representante da CPTM. Os atores foram orientados a cultivar a manifestação dos
alunos e não apenas a se manifestarem.
Durante o processo de ensaio, combinamos pontos que deveriam ser abordados pelos
atores e aqueles que deveriam ser abordados pelo representante da CPTM. De maneira que
as pautas escolhidas foram as que mais são questionadas pelo público, que utiliza o sistema
de trens e metrô de São Paulo.
Pontos abordados pelos atores:
● Superlotação causada pelos atrasos sem aviso prévio.
● O transporte é público?
●

Alta demanda de deslocamento da periferia para o Centro.

● Preço da passagem igualitário, serviço prestado desigual.
● Privatizações das Linhas.
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● Segregação
Pontos abordados pelo representante durante a palestra:
● As melhorias, por exemplo, Wi-Fi.
● Os trens são mais rápidos, embora ainda precisem melhorias.
● As reformas são feitas sempre pensando em diminuir dificuldades. Por exemplo,
os ônibus gratuitos, oferecidos durante as reformas nas estações.
● A diferença de valores para investimentos.
● SMS denúncia.
Para que o propósito, no Teatro Invisível, seja mantido, é importante ter claro o
assunto a ser tratado, mas também os questionamentos, propostos durante a cena, porquanto,
mesmo que seja improviso, existem ações combinadas, e existe um tema.
Nesse caso, os atores devem ter em mente duas proposições: a interpretação precisa
ser extremamente real “teatro do invisível não é realismo, é realidade” (BOAL, 1998); a
segunda recomendação advém de Brecht, afinal, é importante ter claro como fazer a
representação: “uma representação alienadora, disse Brecht, embora admita que reconheça o
objeto, faz ao mesmo tempo com que este pareça estranho” (ROSENFELD, 2012, p. 62),
uma vez que, embora a proposta seja trabalhar a realidade, é indispensável não perder o foco
e saber como tal realidade deve ser trabalhada em cena.
3.3 ENSAIOS COM OS ATORES
O processo de ensaio foi divido em três encontros: o primeiro dedicado apenas à
apresentação do projeto. Já no início, foi lançada a seguinte pergunta: vocês costumam pegar
transporte público em horário de pico? Como vocês se sentem?
Essa pergunta foi retórica, afinal, eles foram escolhidos justamente porque suas
vivências condiziam com a proposta do projeto. Contudo, escolhi iniciar a reflexão com os
atores da mesma forma que começaríamos a vivência com os alunos, parti do pressuposto de
Paulo Freire, uma vez que, se a vivência tem como objetivo questionar, então, antes devo me
“requestionar” e cultivar o questionamento no grupo de atores, porque são eles quem foram
incumbidos de propor cenicamente o questionamento para os alunos, já que “enquanto ensino
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continuo buscando, reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e
me indago” (FREIRE, p. 14).
A priori houve silêncio após a pergunta. A impressão é a de que eles não esperavam
que o encontro iniciasse desse modo, em contrapartida, após a primeira resposta, a conversa
foi extremamente produtiva. A partir dessa prática, confirmamos os pontos que deveriam ser
abordados na vivência.
Os atores não têm o hábito de pegar trem com frequência, ainda assim, tanto o Felipe
quanto a Laura (atores que interpretaram os alunos) são usuários assíduos da Linha Vermelha
do metrô em horário de pico. As reclamações evidenciadas por eles condizem com a maioria
das reclamações dos usuários da Linha 12 Safira. A principal pauta em comum foi a
superlotação, causada, especialmente, pela grande quantidade de pessoas que se desloca da
periferia para o centro no mesmo horário. As reclamações quanto à velocidade do metrô não
é comum, diferentemente daquelas evidenciadas pelos usuários da Linha 12 Safira, porém
reclamaram da desigualdade com a qual as Linhas são tratadas, esta tão comum entre os
usuários da Linha 12 Safira. Por óbvio, outros descontentamentos surgiram ao longo da
conversa, como o ar-condicionado; as falhas de sistema sem aviso prévio; o preço da
passagem em relação à qualidade do serviço, entre outros.
Após a conversa, apresentei para os atores alguns dados coletados do G1 da rede
globo, do Diário do Transporte, e do Metrô-CPTM sobre as falhas, as avaliações e a proposta
orçamentária da Linha 12 Safira, conforme Figura 2.
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Figura 2 – Operação da CPTM

Fonte: G1 da Rede Globo5.

A segunda etapa do primeiro encontro foi dedicada à conversa sobre o Teatro do
Oprimido. Laura, Felipe e Thomas já conheciam o tema, em algum momento de suas
vivências como atores, já haviam trabalhado alguma vertente do TO.
Iniciamos a conversa falando sobre os objetivos do Teatro do Oprimido,
fundamentada por Boal (2009, p. 15): “O teatro é uma forma de conhecimento e deve ser
também um meio de transformar a sociedade. O teatro pode nos ajudar a construir um futuro,
em vez de mansamente passar por ele.
Conversamos sobre a proposta com base em trechos do que Boal disse em Teatro do
Oprimido e Outras poéticas políticas, mas também lemos o trecho explicativo de Teatro do
Invisível em Jogos teatrais para atores e não atores.
Mediante a leitura, apresentei para os atores a proposta da cena dentro do contexto do
Teatro do Oprimido, usando o Teatro Invisível. O primeiro questionamento, após a
explicação da proposta, foi: “Se trata-se de Teatro Invisível, devemos expor ao final da
vivência que o que fizemos foi uma cena?”. Cabe lembrar que o Teatro do Invisível, realizado
por Boal, surgiu na Argentina em um contexto no qual era proibido criticar explicitamente o
governo, logo questiona-lo através do Teatro Invisível foi, naquele contexto, uma ferramenta
de escape.
Em 2019, vivemos, até o momento, uma realidade diferente, a repressão é menos
explícita, uma vez que o Brasil, segundo a Constituição de 1988, é um país democrático.

5

Disponível em: https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2019/07/11/anda-sp-Linha-12-safira-da-cptmregistrou-219-horas-de-problemas-operacionais-de-maio-e-junho-de-2019.ghtml.
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Além disso, houve duas razões que motivaram a escolha de explicitar que a palestra era cena:
o primeiro refere-se à ética de adentrar uma escola, participar da rotina dos alunos, criar um
envolvimento afetivo e depois apenas desaparecer; o segundo diz respeito à abertura de um
debate, uma vez que ao revelar a cena incentiva-se, a discussão, tanto as dificuldades da
Linha 12 Safira, quanto a forma pela qual o assunto foi abordado, ou seja, a proposta de
Teatro Invisível.
No terceiro encontro com atores, foi feita uma proposta prática, em que todos,
inclusive o ator que interpreta o representante da CPTM, deveria pegar trem no Brás, entre
as 17h30 e 18h, até a estação Jardim Helena Vila Mara, em média, o percurso dura 50
minutos.
Os atores deveriam anotar o que sentiam emocional e fisicamente, além de observar
os outros passageiros para que fossem realizadas as anotações sobre a observação. Consoante
à proposta, não foi solicitado que analisassem nada em especial, a observação dos outros
passageiros era livre para que cada ator observasse os usuários sob sua ótica. Essa observação
foi a última etapa do processo de ensaio, o passo seguinte centrou-se na vivência prática.

3.4 VIVÊNCIA
A Coordenadora do colégio já estava ciente de que Laura e Felipe deveriam ser
apresentados como alunos novos, cada um em uma sala de terceiro ano do Ensino Médio.
Alguns alunos já haviam percebido a minha presença pelos corredores da escola na semana
anterior, quando fui finalizar alguns detalhes da vivência com a Coordenação. No intervalo
uma aluna me questionou sobre quem eu era, expliquei que era estagiária da Administração.
No primeiro dia de aula, dividi-me entre as salas em que estavam Laura e Felipe.
Sentei-me na última cadeira com um caderno e fingi anotar materiais que faltavam, ou que
precisavam trocar. Aparentemente, os alunos ignoraram minha presença em sala de aula, esse
aspecto foi muito bom para o andamento da vivência. Era importante que as interferências
fossem mínimas para que os alunos estranhassem o mínimo possível as mudanças que
surgiram na escola, como uma estagiária na semana anterior, e dois alunos novos na semana
seguinte.
Comecei o primeiro dia de aula na sala da Laura. Ela se sentou na segunda carteira
da segunda fileira de onde conversava um pouco com as garotas próximas a ela, nada
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diferente da realidade escolar. Na sala de aula, havia, em média, 20 alunos, os quais não
estavam muito agitados.
Em contrapartida, a sala do Felipe era um pouco mais agitada. Ele se sentou na última
fileira na mesa encostada na parede. A sala conversava bastante em resposta ao documentário
sobre Racismo que haviam assistido na aula anterior, a discussão foi acalorada. Felipe
conversava um pouco, ainda se enturmando, por isso não falava tanto. Nas duas salas,
identificadas como 3ºA e 3º B, os alunos também ignoraram minha presença.
No segundo dia, apenas os atores entraram. Em outro cenário, estávamos o ator
Thomas Lins (Palestrante) e eu repassando os pontos a serem abordados, em seguida,
preparamos a sala, a princípio, deixamos a câmera no fundo da sala. Entretanto, em razão de
a Coordenação ter comunicado que a palestra seria gravada, tive de gravar explicitamente, já
que eu era “estagiária”.
Thomas se apresentou e iniciou a palestra na sala em que tínhamos as duas turmas 3º
A e 3º B, a professora de História e a de Matemática, as quais eram responsáveis pelas turmas.
Ambas também não sabiam da cena. Para a palestra, combinamos um formato de palco
italiano, público/plateia, para existir, esteticamente, a posição hierárquica entre o ator
palestrante e os alunos.
Tomás iniciou a palestra, conforme o combinado, perguntando quem costumava usar
os sistemas de metrô e CPTM, de forma que a maior parte da sala respondeu utilizar com
frequência. Quando partiu para segunda ação, relacionadas com as melhorias e as
dificuldades para melhorar o sistema de transporte, houve alguns burburinhos.
Aparentemente, a turma estava discordando, em contrapartida, ninguém se manifestou,
discordavam, na verdade, com comentários entre eles. O que para a vivência já é
extremamente importante.
A segunda ação foi a pergunta da Laura sobre o modo como os trabalhadores fariam
para chegar aos seus destinos, visto que, por vezes, o sistema de transporte simplesmente
estava parado, ou atrasava demais. Thomas rebateu informando sobre a disponibilização do
sistema de transporte de ônibus gratuitos, instante em que uma aluna citou o exemplo da
estação Engenheiro Goulart, na qual foram disponibilizados ônibus gratuitos durante as
paralisações. Em seguida, Felipe questionou acerca do sistema dos ônibus gratuitos,
mencionou a superlotação, a entrega desorganizada das senhas para acessar os ônibus e da
pouca eficácia. Houve um pouco de silêncio na sala, ao passo que Thomas desconversou
informando as melhorias, como o Wi-Fi nas estações, e portas maiores nos trens para facilitar
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a entrada dos usuários. Nesse momento, tivemos o primeiro questionamento de uma aluna,
ainda em tom de brincadeira, ela disse: “o Wi-Fi do Brás não está pegando mais não, viu?”.
Toda a sala gargalhou.
Mas o ponto é que, tal questionamento possibilitou que alcançássemos concretamente
um grande objetivo, segundo Boal (2009, p. 47): “No teatro do invisível, o espectador tornase protagonista da ação, um espect-ator, porém sem que disso tenha consciência. Ele é
protagonista da realidade que vê, mas ignora a sua origem fictícia”. Esse questionamento
descontraído não partiu de nenhum dos “alunos novos”, mas de uma aluna que faz parte da
turma, ou seja, legitimou os próximos questionamentos.
A palestra não seguiu mais a lógica de ação que propusemos, pois foi necessário
adaptar de acordo com a demanda de assuntos propostos pelo nosso público atuante, ainda
assim, os atores tinham ciência dos assuntos que deveriam abordar.
Laura comparou a Linha Amarela e às estações da Linha 12 Safira, momento em que
surgiram assuntos como as privatizações das Linhas e o serviço desigual, prestado no centro
e no metrô em relação aos trens da Linha 12 Safira. Esse foi o segundo momento
importantíssimo na vivência, pois aconteceu a primeira intervenção sem tom de brincadeira.
Que inclusive foi a primeira manifestação sobre a Linha 12 Safira na fala de uma aluna:
A Linha Amarela é uma Linha que você vê que toda hora tem metrô, é uma Linha
‘top’, vamos dizer assim. E acredito que muitos aqui que trabalham e moram por
aqui, pegam a Linha 12 Safira. A Linha 12 Safira é, tipo assim, a última, das
últimas, das últimas. É a pior, é tipo a central das reclamações (...).

O posicionamento dessa aluna abriu a possibilidade do debate não apenas a respeito
da mobilidade, mas também sobre classes, sobre o lugar que ocupa. Conforme combinado,
Thomas não respondia às perguntas de maneira clara, sempre que possível afirmava a
prioridade do centro e ressaltava os avanços nas Linhas da periferia.
O desconforto dos alunos, os comentários paralelos e suas feições de discordância já
estavam explícitos. O nosso objetivo cênico já havia sido alcançado, tínhamos um tema
empolgante, uma lógica de ação e um público atuante. A experiência estética de Teatro
Invisível se concretizou. Todavia, percebi que faltava a esperança, indispensável e citada por
Brecht, Freire e Boal, uma vez que
Necessitamos de um teatro que não nos proporcione somente as sensações, as
ideias e os impulsos que são permitidos pelo respectivo contexto histórico das
relações humanas (o contexto em que as ações se realizam), mas, sim, que
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empregue e suscite pensamentos e sentimentos que desempenhem um papel na
modificação desse contexto (BRECHT, 1948, p. 113).

Thomas terminou a palestra e abriu espaço para perguntas, porque a discussão ainda
estava acalorada no término. Os alunos sugeriram ouvir a opinião da professora de História
sobre o tema, de modo que esta não hesitou em falar, inclusive, discordar das proposições de
nosso ator palestrante. Depois das considerações da professora de História, finalizamos a
cena.
Esperamos os alunos se acalmarem um pouco, e após a despedida do Tomás, pedi um
minuto de atenção e informei que a palestra se tratava de uma cena. Inicialmente, pareceram
não entender, porém quando a Sara foi apresentada como Laura e o Diego como Felipe, eles
logo compreenderam. Concomitantemente, surgiu um comentário em tom de jocoso: “fomos
todos enganados!”.
Depois de os ânimos serem acalmados, solicitei que formassem uma roda, dado que
combinei com os atores que deveríamos sentar em roda no instante em que a cena fosse
revelada, para descaracterizar esteticamente a hierarquia proposta durante a cena. Todos nos
apresentamos: os atores e eu, como moradora do bairro e usuária da Linha 12 Safira,
expliquei, ainda que resumidamente, a proposta do Teatro Oprimido e do Teatro Invisível.
Durante a roda de conversa, dialogamos sobre as diferentes maneiras de fazer de
teatro e como podemos usá-lo para trazer à tona assuntos que, coletivamente, precisam ser
abordados e discutidos. Para minha surpresa, alcançamos uma reflexão que ultrapassou os
limites da mobilidade, conseguimos atingir uma reflexão sobre classes.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Seria precipitado dizer “Considerações Finais” para esta pesquisa, uma vez que ainda
que tenha sido realizado um planejamento de início, meio e fim, de fato a finalização não
aconteceu no término da vivência.
Figura 3 – Saída para o Jardim Helena Vila Mara

Fonte: Elaborado pela autora.

Pesquisar Teatro do Oprimido, usar o Teatro do Invisível e falar de classes trouxeme mais indagações que respostas, na verdade, esperava entender mais sobre o uso do Teatro
Invisível na escola, e sobre revelar a cena. Durante o processo foi entendido, contudo outros
inúmeros questionamentos surgiram, tanto de ordem teórica, sobre trabalhar novos temas,
que surgiram durante a proposta de cena, como de ordem prática, acerca de outras formas de
experienciar o Teatro Invisível.
Se novos temas surgem, a razão está centrada no fato de que os espect-atores têm algo
mais a falar, visto que é autêntico, de modo que, como artistas, nosso dever é ouvir e, quando
necessário, ressignificar. Cultivamos o questionamento e temos de estar preparados para lidar
com o que vier. Isso é Teatro Invisível.
Escolher o Teatro do Oprimido foi o desejo de falar com todos, e sobre todos, nos
diferentes papéis que assumimos de oprimidos e opressores. Esta pesquisa deve ser vista
como um convite para que todos se sintam encorajados a assumir o protagonismo e participar
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das mudanças necessárias para formar uma sociedade melhor, com senso de equidade. Cada
um entendendo o seu papel, o seu lugar e, finalmente, valorizando o papel e o lugar do outro.
Mesmo que as aspirações pareçam maiores que as conquistas, quando tratamos da
sociedade, nesse ponto, devemos nos lembrar dia a dia: aquilo que motiva a transformação é
a esperança.
Em razão disso, o Teatro tem, como dever social e estético, mostrar a realidade como
é e, sobretudo, propor a experiência de uma realidade em busca de transformação, real,
concreta, sem afastar nem utopizar a possibilidade de um mundo novo, mais justo, para todas
as classes, para todos os Oprimidos em todos os aspectos.
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ANEXOS
ANEXO I – RELATÓRIOS ATORES
Laura Santini
Ao ouvir a proposta da cena pela primeira vez, fiquei muito intrigada, o transporte
público é algo tão comum na rotina da gente que as impressões sobre o funcionamento desse
serviço e como a gente se sente e se comporta nele acabam se perdendo na mecanização do
nosso dia, provavelmente, a primeira vez que parei para refletir de verdade sobre o assunto
foi no mesmo instante que ouvi o tema do estudo.
Pensando e lendo um pouco sobre isso, não é difícil perceber a discrepância na
qualidade dos serviços que são oferecidos na periferia e no Centro. Como moradora da área
periférica, examinei em minha memória os esforços que eu, minha família e amigos sempre
fizemos para nos deslocar em busca de estudo, trabalho, ou mesmo, lazer, e podendo trocar
informações com outras pessoas que também viveram e compreendem, isso enriqueceu o
processo de preparo pra vivência. A discussão em grupo me trouxe diversos novos pontos de
reflexão e indagações importantes sobre o descaso com os usuários e mais especificamente
com a periferia.
O desenvolvimento da personagem surgiu através de ideias e estímulos da reunião
com o grupo, de experiências pessoais e também de pessoas próximas a mim. Dei à
personagem um nome comum e a idade, de acordo com o que esperava ser próxima aos
demais alunos. Sara Lopes de Oliveira, 17 anos. O razão da mudança de escola foi a falta de
professores no local onde estudava. Imaginei que não seria questionada por ser algo comum
em alguns colégios públicos. A partir daí, busquei algumas lembranças de como era estar no
Ensino Médio, a interação com os outros alunos, as preocupações com o presente e os planos
para o futuro. Também entrevistei alguns conhecidos para reunir diferentes histórias e ideias.
Somei tudo isso ao fato de, nos últimos meses do ano, ter de trocar uma escola, que ficava
alguns minutos percorridos a pé de distância, por uma escola onde levaria 2h para chegar,
em horário de pico, utilizando ônibus, metrô (Linha 3 Vermelha) e trem (Linha 12 Safira).
Só para não perder o terceiro e último ano.
Entrando no vagão, com um olhar pesquisador, não dei espaço para a frustração ou o
desconforto que geralmente sinto ao enfrentar o trem lotado como num dia comum. Me
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imaginei no lugar de quem conseguiu sentar, de quem ficou em pé, de quem se rendeu e
sentou no chão mesmo e o olhar de todas essas pessoas, que, no meu ponto de vista,
expressava o mesmo desgaste da demora e lentidão para chegar ao destino; quer você esteja
ouvindo música, lendo um livro, olhando a cidade pela janela, conversando com o colega, a
sensação que fica é de cansaço, descontentamento e ansiedade para hora do desembarque.
No segundo dia, embarquei como a aluna que viaja 2h para chegar à escola, o
pensamento ainda um pouco contaminado pela pesquisa do dia anterior, mas me permiti
sentir irritação com o aperto, indignação com a moça, que se sentou no chão, tomando espaço
bem no meio da porta e não ligou nem se moveu, muito menos para que os outros passageiros
pudessem embarcar e desembarcar, cansaço de me manter em pé e me segurando sem poder
abaixar os braços, desconforto com a falta de espaço pessoal e a lentidão do transporte
público, que faz parecer que nunca chegaremos a tempo. Se fosse uma situação realmente
minha, e não da Sara, eu provavelmente teria permanecido na outra escola.
No primeiro dia de aula, surgiram várias preocupações com o contato inicial, como
eu seria recebida, se alguém poderia desconfiar da minha história, se eu deixaria escapar algo.
Mantive uma história simples e foquei nos alunos e em criar uma interação com eles. Logo
na primeira aula, surgiu a oportunidade de assumir meu papel, me posicionar e questionar,
mas também a primeira preocupação. A professora pediu para que alguém falasse sobre o
tema do vídeo e ninguém quis se posicionar, mesmo quando apontados; me posicionei e logo
após uma breve discussão, outros 2 alunos se prontificaram a mostrar seus respectivos pontos
de vista. Nesse momento, eu senti que eles precisavam que alguém desse o primeiro passo,
para se sentir num espaço seguro, sem julgamentos e conseguir confortavelmente se
colocarem nas discussões. Os demais alunos não pareceram ter vontade de expor, e não
ficaram inquietos com a presença de uma nova aluna.
O segundo dia foi um pouco mais tenso que o primeiro, os alunos demoraram a
chegar, duas das três colegas que me acolheram faltaram e ninguém parecia empolgado com
a palestra, a não ser pelo fato de perder tempo de aula. Perguntei a dois colegas se eles
utilizavam os serviços da CPTM e o que eles achavam sobre, mas não surgiu nada além de
um “não uso muito, é meio ruim”. Ao entrar na palestra, a maioria dos alunos do 3º B não
parecia muito interessada, alguns conversavam, ouviam música ou se distraíam com algo na
sala. Quando o Thomas, no papel do palestrante, disse que eles poderiam interromper e fazer
perguntas já senti algumas inquietações da plateia. No momento em que levantei a mão e
comecei a questionar as supostas melhorias, senti o apoio de muitos que, em seguida,
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começaram a questionar também e contar suas experiências. O tempo todo ouvi muito
cochicho no fundo da sala de alunos que não falaram nem perguntaram nada em voz alta;
alguns estavam alheios ao que era dito e só prestaram mais atenção quando a discussão foi
ficando mais acalorada. Em certos momentos, dava para ouvir alguns comentários paralelos
no fundo. Um aluno tentou dizer algo, mas, ao ser interrompido pelo colega, desistiu de se
colocar e continuaram a cochichar. A tarefa mais difícil foi manter a postura e o pensamento
de uma garota de 17 anos tendo a vivência e a indignação de uma pessoa com 6 anos a mais.
Felipe Lima
Só tive contato com Teatro do Invisível na faculdade durante uma breve aula no
quinto semestre, mas nunca em prática. Quando foi apresentado o tema (mobilidade e
transporte público na periferia) e como a gente introduziria esse assunto para os alunos da
escola, eu me senti com muita vontade de pôr em prática tudo o que eu já tinha aprendido na
faculdade e com a arte transformar e ser transformado , junto aos jovens da escola.
Antes do primeiro encontro, eu estava com um pouco de medo da ideia de voltar para
o Ensino Médio, já que faz quatro anos que eu não sei o que é pisar numa escola como aluno,
mas depois da conversa, me animei e fiquei com muita vontade de ir e ver o tanto de coisa
que eu poderia aprender com os meus colegas de trabalho e com os alunos da escola.
Meu personagem foi o Diego de 17 anos. Ele precisou mudar de Osasco para a Vila
Mara porque foi morar com o pai. Durante a infância, morou em Poá e Ferraz de Vasconcelos.
Trabalha com Telemarketing no Brás e, saindo do trabalho, vai direto à escola, enfrentando
a CPTM para conseguir chegar ao destino. Devido às perguntas dos alunos em relação aonde
eu morava, precisei dizer que minha “tia” me buscava na escola para poder não ir embora
acompanhado com os alunos que me acolheram muito bem.
Perceber as diferentes pessoas que utilizavam a Linha 12 foi algo estupendo para
mim, existiam as pessoas que estavam voltando do trabalho, amigos indo para casa, pessoas
que estavam tão cansadas (física e emocionalmente) que precisavam sentar no chão do trem
para conseguir suportar a viagem. Notei também as dificuldades de quem precisa pegar
aquela Linha todos os dias, com superlotação, ar-condicionado quebrado, assentos
insuficientes e velocidade menor comparada ao metrô. Para mim, que não tenho o costume
de pegar aquela Linha, foi ruim, mas imagino que quem pega todos os dias seja inadmissível.
Estar no trem como pesquisador me acendeu uma vontade interior de querer fazer alguma
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coisa urgentemente para que o esse serviço seja o mais justo possível para quem faz uso
diariamente
Estar na Linha 12 Safira foi extremamente desconfortável. Descendo na plataforma
de embarque na estação Brás, enfrentamos filas e mais filas para descer uma única escada
estreita que dá acesso, depois passamos por uma superlotação, em que nem por sorte você
consegue pegar o primeiro trem que para na plataforma. Após conseguir entrar em um dos
trens, passamos pela afobação que o trabalhador tem de conseguir entrar no trem: empurrões,
pisadas, puxões e correria. Tomar cuidado com os pertences é algo que a própria equipe de
segurança avisa, pois eles não se responsabilizam, caso algo aconteça. Dentro do trem, você
não precisa nem segurar, primeiro porque não tem como, e segundo porque existem tantas
pessoas juntas num único espaço que não tem como cair. Ao mesmo tempo que eu fiquei
incomodado com as pessoas que se sentavam no chão do trem, fiquei também com um pouco
de inveja, porque eu queria ser a pessoa que conseguiu entrar primeiro no trem para ir sentado
no chão.
No primeiro dia de aula, poucos alunos da minha sala estavam lá quando eu cheguei,
havia apenas três alunos, eles relataram que geralmente as pessoas do noturno chegavam na
segunda aula, porque alguns trabalhavam e outros escolhiam não ir quando não tinha nada
de “importante” naquele dia (como provas, entrega de trabalhos etc.). De início, nenhum dos
alunos se familiarizou com a ideia de um aluno novo no final do último bimestre, por isso,
ficaram um pouco distanciados, mas percebi alguns sussurros perguntando o porquê alguém
mudaria de escola quase no fim do ano.
A professora, que deu a primeira aula, disse que não deveria estar ali, pois não leciona
à noite, mas a pedido da diretora da escola, foi substituir uma professora que ficou doente e
incapacitada de ir para aula. Por estar substituindo uma matéria que não era a dela e por ter
pouquíssimos alunos em sala de aula, ficou sem saber o que dar de conteúdo, então,
conversou com os alunos sobre os trabalhos que eles tinham que entregar.
Para tentar agir como um adolescente, comecei a desenhar no meu caderno e com isso
chamei a atenção de uma das minhas colegas de classe, a Kathleen, que me apresentou as
poucas pessoas que tinha na sala, me falou um pouco sobre os trabalhos que eles tinham que
fazer até o fim do bimestre e as provas que estavam por vir.
Na segunda aula, descemos para a sala de vídeo para assistir um documentário sobre
Racismo, que propunha uma inversão de papéis, um mundo onde os brancos são oprimidos
e os negros aceitos pela sociedade. Apesar das problemáticas em relação ao documentário
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(atuação, como o tema foi abordado etc.), geramos boas discussões. Uma parte da discussão
foi liderada por Gabriela, uma das poucas alunas negras da sala. De início, eu pensei que teria
que incentivar a discussão, como o projeto visava no começo, que os atores invisíveis
estimulassem questionamento, mas, na verdade, eu não precisei. Os alunos discutiram sobre
o tema, citaram algumas experiências pessoais e debateram sobre um mundo ideal sem os
preconceitos do dia a dia. Minha participação no debate foi mínima, pois me lembrei que a
Luana pediu pra gente lembrar de propor e deixar que os alunos falassem, inclusive mais que
nós, ajudei com pequenas perguntas que serviram de estímulo para que a discussão fosse
além do que foi relatado no documentário.
No intervalo, contei para os alunos a história do meu personagem, Diego, e falei sobre
as dificuldades da escola em que eu estudada. Em determinado momento, ao ouvir -los
reclamando da comida servida (que é muito boa e muito melhor do que qualquer comida de
escola por aí), vi nisso uma oportunidade para fazê-los agradecer um dos poucos direitos que
eles tínhamos sendo feito, e falei que da escola de onde eu vim não tinha merenda, eles se
entreolharam. No resto do intervalo, falamos sobre o que gostaríamos de fazer depois de
formados no Ensino Médio. Os dois alunos, que me acompanharam no intervalo, tinham um
plano do que “queriam ser quando crescer”, Kathleen quer ser advogada para se tornar juíza
e Matheus quer estudar Administração ou Arquitetura.
Nas duas últimas aulas, fizemos uma lição do livro didático para entregar para a
professora e confesso que me senti um pouco enferrujado por falta de prática com esses
exercícios de livros. Por perceber as dificuldades da turma em responder às perguntas, a
professora ajudou a turma a responder. Terminamos todos juntos e nos preparamos para ir
embora. Na saída, Kathleen me falou sobre a matéria da prova que teria no dia 14 e me
perguntou como eu iria embora para casa (que eu havia dito ser perto da estação Vila Mara),
falei que iria esperar minha “tia” me buscar, porque eles iriam para a mesma direção da minha
“casa”.
Tomás Lins
Como não morava em São Paulo, o metrô é um grande laboratório investigativo para
mim. Para esse trabalho, pesquisar suas funcionalidades e problemas foi muito importante
para eu me integrar como um usuário mais consciente. Antes eu estava um tanto nervoso com
o desenrolar da proposta, pois não sabíamos a que ponto chegaria a discussão sobre o tema
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com os alunos. Após o trabalho, foi muito interessante ver o quanto a proposta gerou uma
movimentação e incômodo dos alunos sobre seu cotidiano.
Como eu já fui palestrante em empresas, segui meus instintos para desenvolver um
funcionário da CPTM positivista com o tema melhorias no metrô. Pesquisei na internet
vídeos e sites sobre as funcionalidades e as possíveis respostas que eu poderia dar de forma
convincente. Minha maior dificuldade foi segurar o sotaque gaúcho.
Estar na Linha 12 Safira foi um laboratório importantíssimo para conhecer a realidade
da Linha, pois raramente uso trem em São Paulo, meu uso frequente é metrô. Todavia, foi
complicado, pois logo em seguida teria de falar de forma confiante sobre a Linha.
Estar na Linha como ator foi um pesquisa, mas como usuário foi péssimo. Um
desrespeito com o ser humano, como são transportados os usuários da Linha 12 em horário
de pico. Estudando um pouco o sistema de transporte, me pareceu um pouco sem saída
melhorias sem aumentar os custos, porque a maioria da entrada de impostos não vem da
periferia, parece ser grande o descaso para com esse público.
Como palestrante, a vivência foi tranquila, como disse lá em cima. Elaborei um
roteiro com assuntos de melhorias a serem propostas, pesquisei alguns problemas e respostas
mais comuns que a própria operadora dá e apostei em um palestrante positivista para causar
ainda mais movimentação nos alunos.
Encontrei um pouco de dificuldade em segurar toda a realidade recém-experimenta,
para falar de forma “alienada” que está tudo bem e estamos fazendo nosso melhor, foi difícil
eu mesmo me “engolir”.
Mesmo assim, eu adoro a proposta do teatro do invisível. Mergulhar em um universo
novo, fora dos moldes teatrais convencionais, com tamanha fé cênica para motivar os
indivíduos espectadores a se mobilizarem com o tema é algo excitante. O risco de algo dar
errado e sair do controle parece ser maior e a adrenalina é excitante. Ainda assim, mobilizar
os indivíduos espectadores a olharem para seu cotidiano e refletirem sobre é a melhor parte
com certeza. Dentro da própria realidade, é como burlar o sistema de dentro para fora. Muito
pertinente na nossa situação atual.
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ANEXO II – VÍDEO ENCENAÇÃO7

7

Vídeo disponível em: https://drive.google.com/file/d/1JVYT2G_jmlT_WDe-2R-iuSJZgLZNj1pS/view.

