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Inspirado nos projetos Teatro do Oprimido na Comunidade (TOCO), da Universidade Federal de
Pelotas (UFPEL/RS) e Teatro do Oprimido no Cariri (TOCA), da Universidade Regional do Cariri
(URCA/CE), o projeto TOCA dos Goytacazes surge no curso de Licenciatura em Teatro do IFF
campus Campos Centro da necessidade do corpo discente de aprofundar os conhecimentos em
torno do Teatro do Oprimido (TO). Este conjunto de práticas teatrais, sistematizado pelo
teatrólogo brasileiro Augusto Boal, tem como uma de suas implicações o desenvolvimento de
ações sociais concretas e continuadas a partir do fazer teatral. O projeto tem como objetivo o
mapeamento dos projetos que trabalham e/ou trabalharam práticas de Teatro do Oprimido na
região Norte Fluminense, bem como o desenvolvimento inicial de pesquisas de cada
participante do projeto de acordo com suas afinidades epistemológicas dentro do universo do
TO. Objetiva-se também o fomento de discussões ainda pouco frequentemente levantadas na
academia, como teatro e negritude, teatro acessível e as relações de opressão. A metodologia
da pesquisa é majoritariamente baseada em leitura e debate de bibliografias relacionadas à
área, no engajamento em jogos e exercícios teatrais e na proposição de oficinas e eventos
externos visando a construção compartilhada de conhecimento pelo grupo envolvido na
pesquisa. Devido ao contexto pandêmico, as atividades estão sendo realizadas por
conferências em vídeo e aplicativo de mensagens - no caso de comunicações expressas. No
que tange aos resultados esperados, almeja-se concluir o mapeamento das práticas de TO na
região, o surgimento de pesquisas individuais em torno do TO e que se concretizem os eventos
e inserções comunitárias, atualmente em planejamento junto aos setores extensionistas do
projeto: TOCA Eventos e TO e comunidades.
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