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Resumo
O presente trabalho é uma pesquisa oriunda do projeto “Prática teatral e docência: um
encontro de saberes na formação do professor”. Seu objetivo é realizar produtos
artísticos de natureza cênica, tais como cenas curtas, intervenções, entre outros
formatos a serem pesquisados, a partir dos Jogos Teatrais de Augusto Boal - acervo
do Teatro do Oprimido – e pesquisar o potencial a fim de, com o trabalho desenvolvido
nas oficinas como participante, ministrante e observador, perceber as potencialidades
dramatúrgica e cênica desses jogos, sobretudo considerando que as cenas se
constroem a partir das próprias histórias de opressão dos participantes. O conceito de
EspectAtor é central na Estética do Oprimido. Segundo tal concepção, membros da
plateia entram em cena, podendo intervir na situação opressora, ao invés de apenas
falar o que deve ser feito. Portanto, é possível construir um trabalho cênico a partir dos
compartilhamentos de experiências e saberes de todos. A Estética do Oprimido, por
seu caráter aberto e democrático, não está exclusivamente ligada ao texto teatral ou a
um formato convencional conhecido como “palco italiano”, ou seja, visão central da
cena pela plateia. As experimentações com os jogos ocorrem nas oficinas de teatro
realizadas semanalmente no Solar Villa Maria, em parceria com o Polo Regional Arte
na Escola da UENF, nas aulas de Educação dos cursos de Licenciatura do IFF
campus Campos centro e no Colégio Estadual São Fidélis. Acredita-se que a
apresentação destes produtos cênicos na comunidade escolar possibilita que outras
pessoas também enxerguem as situações de opressão ali expostas, gerando, assim
debates, conscientização e encaminhamentos para enfrentá-las.
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