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Resumo: Este trabalho pretende iniciar uma reflexão sobre a atuação da terceira vertente do 

Teatro na Comunidade abordando a sua atuação direta no grupo social como um intelectual 

orgânico através de seus processos de capacitação dos indivíduos da esfera comunitária, na 

qual acredita-se engendrar meios de busca do caráter identitário do coletivo e do sujeito, 

levando em consideração o seu aspecto real-histórico. 
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Levando em consideração as vertentes do Teatro na Comunidade – para, com e pela – 

é que percebemos esta última em contato mais direto com a comunidade de baixa renda, 

pretendendo atuar de acordo com os seus interesses: o de uma “nova hegemonia” 

(C.N.COUTINHO, 1999). Dessa forma todos os modos de produção de um espetáculo ou 

conteúdo das oficinas freqüentadas pelos moradores ficam a cargo da própria comunidade 

através de seus agentes atuantes na área da produção artística. 

A princípio, no Teatro com Comunidade, encontramos um período de capacitação dos 

oficineiros/professores da comunidade para poderem exercer uma continuidade das atividades 

em determinado grupo social ou localidade. Porém, ainda nessa estrutura de atuação os modos 

de produção são sempre acompanhados por um agente capacitador que realmente se 

engendrou e se filiou de alguma forma àquela localidade, o que geralmente ocorre por meio de 

uma Ong, vindo a atuar pela sua verdadeira instância. Podemos enxergar então, à primeira 

                                                 
1 Mestrando em Comunicação e Cultura pela UFRJ/ECO. Pesquisador do LECC – Laboratório de Estudos em 
Comunicação Comunitária – UFRJ/ECO. ricomoraes@gmail.com.  
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vista, um intelectual orgânico nesse ou nesses indivíduos que se dispõem a trabalhar por esse 

viés de liderança. 

Por outro lado, através do olhar da comunidade que é sempre mais próximo aos seus 

interesses, nota-se melhor o seu desempenho coletivo, mesmo que conduzido por um líder ou 

uma liderança interna. Para isso é preciso também analisar o resultado dessa atividade. Nessa 

perspectiva, se falarmos de um indivíduo, podemos dizer que o intelectual orgânico se 

encontra nessa liderança específica, mas também na instituição social que é a própria 

comunidade, e ainda, mais intensamente o teatro em si torna-se um forte intelectual orgânico. 

É nessa esfera da comunidade que o teatro procura incidir as transformações, o auto-

reconhecimento e a visão de uma identidade própria do grupo, tão necessários para a sua 

existência no âmbito social. Porém, ao mesmo tempo a classe dominante se legitima e atua 

sobre a subalterna, e é esse tipo de posição passiva que o Teatro pela Comunidade procura 

transformar em uma consciência crítica por parte do coletivo comunitário. Ou seja, atuar 

também contra a questão ideológica alcançada por um consenso que se torna natural à 

sociedade, tornando-se muitas vezes imperceptível. Eduardo Coutinho expõe a respeito de 

Gramsci: 

Em linhas gerais, a conclusão a que Gramsci chegou foi que, nas sociedades 
industrializadas de “tipo ocidental”, a dominação de classes não se dá apenas por 
meio dos aparelhos de coerção, mas também pela hegemonia, isto é, pela busca do 
“consenso” do dominado. A sociedade civil, a esfera da cultura, aparece como uma 
das instâncias da luta política. [...] Nessa esfera, ocorrem as relações de direção 
político-ideológica que completam a dominação estatal, coercitiva. É na sociedade 
civil, compreendida como o conjunto dos aparelhos privados de hegemonia (...) que 
se legitima (ou se contesta) a dominação. É nessa esfera – o médium próprio da 
cultura – que atuam os intelectuais na construção e difusão da visão de mundo dos 
grupos que representam. (COUTINHO in: COUTINHO; FILHO; PAIVA, 2008, p. 
46). 
 

 

Dessa forma pode-se entender o teatro atuante na comunidade como uma eficiente 

forma de articulação entre os conflitos da comunidade com a sociedade hegemônica que a 

enxerga como um grupo excluído e subalterno, longe de qualquer autonomia no campo 

histórico-social e econômico. Ressalto como exemplo que: 
 

(...) tudo o que representa a diferença tem de tremer. As etiquetas são 
coladas, ou se é amigo, ou inimigo. A falta de consideração pelo sujeito torna as coisas 
fáceis para a administração. Transferem-se grupos étnicos para outras latitudes, 
enviam-se indivíduos rotulados de judeus para as câmaras de gás. A indiferença pelo 
indivíduo que se exprime na lógica não é senão uma conclusão tirada do processo 
econômico. O indivíduo tornou-se um obstáculo à produção. (ADORNO; 
HORKHEIMER, 1985, p. 166-167) 
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 Nessa edificação do discurso dominante sobre o comportamento comunitário em 

questão é que se encontram as distorções sociais dos argumentos de um determinado grupo 

social, seja ele hegemônico ou não. O que quero dizer é que também não devemos olhar 

somente um lado como maquiavélico que está sempre forjando algo manipulador em suas 

construções narrativas, mas sim, também olhar para a crença do outro coletivo, a aceitação, o 

consenso a que se refere Gramsci. 

No que tange a estética cênica do Teatro pela Comunidade vemos o distanciamento 

causado pela linguagem de um teatro com intenções de despertar uma consciência crítica no 

espectador e também nos seus integrantes – a população da comunidade. Enveredando por 

esse viés o teatro manifesto na comunidade não despertará somente uma identificação vazia 

causada apenas pelo envolvimento emocional, mas também pelo fator de enxergarem a sua 

realidade social retratada no espetáculo. Essa comunicação necessita ser a mais clara possível 

evidenciando muita prudência em relação à recepção do público. Por isso exige-se estudo e 

diálogo maior entre as partes envolvidas no processo de comunicação teatral da comunidade: 
 

(...) um esquema de comunicação exige, para sua construção pertinente, o exame 
cuidadoso das possibilidades combinatórias reais permitidas pela rede de relações que venha 
a ser estabelecida entre os traços dominantes da mensagem e as modalidades de recepção. 
Tais relacionamentos desenham o espaço semiótico da comunicação. Estudar-lhes as 
dimensões requer também postular um modelo de semiose isento de quaisquer peculiaridades 
advindas dos processos mecânicos com que lida a teoria da informação. (GUINSBURG; 
NETTO; CARDOSO, 2006, p. 302) 

 

 

  Com relação aos signos de comunicação e sua importância pode-se utilizar o autor 

russo Mikhail Bakhtin conceituando a importância de retratar o meio em que se vive como 

heterogloxia. Com essa idéia, Bahktin (1987) acredita que é possível atender aos mais 

variados espaços. O pensador aponta também que é necessário se opor sistematicamente à 

linguagem autoritária, mecânica e monológica, e propor uma linguagem mais abrangente, que 

esteja aberta ao diálogo e à polifonia. Essa nova linguagem é a base para a heterogloxia: 

situando os sujeitos – emissores e receptores das mensagens – assim como a própria 

mensagem no meio social. Bahktin acredita no signo plurivalente, no qual o emissor é 

autônomo. Como exemplo, pode-se ver nos romances um personagem que é sobrepujado pela 

voz do autor, ou seja, sem autonomia, detentor de signos monolíticos, sem diálogo e com 
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apenas uma única significação - a do autor. Isso é criticado por Bahktin. Por outro lado, existe 

também o diálogo do autor com o personagem, ficando aquele como um colaborador no 

diálogo da cultura, o que caracteriza o signo plurivalente, que está sempre em domínio do 

homem, sendo reinterpretado dialeticamente por ele. Então, vê-se esse exemplo na produção 

do homem existente teatro comunitário. 

O teatro em questão obedece a uma linha contínua de atuação em meio ao grupo social 

no qual se insere trocando informações mutuamente. A utilização da linguagem teatral voltada 

para o teatro social enfrenta um difícil entendimento, uma difícil aceitação da hegemonia 

artística - no sentido de ser considerada arte ou não - sendo levado, esse juízo burguês, pelo 

idealismo. Podemos realizar uma analogia com a questão do difícil entendimento da sátira2 

pela burguesia. Lukács aponta sobre o posicionamento burguês e as passagens da sátira: 
 

(...) mostram os limites contra os quais a estética burguesa, mesmo em suas 
expressões mais avançadas, tinha necessariamente de se chocar em suas tentativas 
de aprender teoricamente a questão da sátira. Neste terreno, tais limites são o 
idealismo filosófico e o interesse de classe de uma burguesia que, para realizar seus 
objetivos classistas, renuncia de modo cada vez mais claro e decidido a todo meio 
revolucionário e, por isso, remaneja seu próprio passado de acordo com esta 
exigência. Estas duas limitações estão estreitamente ligadas entre si: o idealismo 
filosófico reduz a tal estado de abstração a realidade social na qual se baseia esta 
problemática que, no ar rarefeito das pálidas noções gerais, a distorção conceitual 
desta realidade pode ocorrer de modo quase inconsciente. Com efeito, em primeiro 
lugar, fala-se da oposição entre idéia e realidade, entre essência e fenômeno, sem 
que seja nem possa ser esclarecido, no plano sócio-histórico. (LUKÁCS, 2009, p. 
166-167). 
 

 

Em vista disso, nota-se no Teatro pela Comunidade (como intelectual orgânico) um 

direcionamento da estética de encenação inteiramente voltado para a verdadeira realidade 

social de uma determinada comunidade. Essa realidade social encontra-se no aqui e agora em 

conjunto com os seus integrantes, ouvindo-os sempre. Na metodologia utilizada por parte de 

seus líderes internos durante os aprendizados nas oficinas, encontramos também a busca 

máxima pelos seus reais valores, pela sua essência, pela sua identidade, sempre no plano da 

realidade histórico-social. A partir desse ponto o teatro atua como um “desvendador” dos 

conflitos internos da comunidade, que também estão ligados a situações externas relacionadas 

ao poder estatal e privado. E é para reconhecer esses conflitos, enfrentá-los e procurar 

transformá-los mutuamente que o Teatro na Comunidade opera visando não um 

                                                 
2  Sempre crítica e que fugiu dos padrões hegemônicos. 
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reconhecimento identitário fossilizado, mas um movimento em busca de uma construção 

identitária – nos aspectos morais, sociais, educacionais, religiosos, éticos, políticos e 

econômicos. “O que se deseja é que os ‘espect-atores’3 intervenham e mostrem o que julgam 

ser a boa solução para o problema”. (BOAL, 1983). Por isso, dentre as três vertentes dessa 

linguagem teatral, o Teatro pela Comunidade pode ser visto com um intelectual orgânico mais 

próximo a ela no sentido de engendrado, inserido em seus interesses. A situação exige não só 

o conflito no eixo central da circunstância teatral, mas também o homem/líder/capacitador do 

próprio local, ou não, e a comunidade em si coletivamente integrados e visualizando sem 

representações os seus conflitos. Sobre Marx e Engels, a respeito do exposto, Lukács coloca: 
 

Marx e Engels determinam de modo preciso quais são os momentos 
espirituais, morais, sociais que permitem a alguns dos conflitos possíveis elevarem-
se ao nível do trágico4. Um desses momentos, em especial, é dado, antes de mais 
nada, pela experiência positiva do homem (da classe) no interior do conflito, bem 
como, em íntima relação com isto, pelas lições sociais que se extraem do 
desenvolvimento dramático, trágico, do próprio conflito: ou seja, é dado por aquela 
crítica e autocrítica que o conflito e seu trágico desfecho suscitam na classe 
revolucionária, no campo do progresso. (LUKÁCS, 2009, p. 258) 

 

 

Nesse entremeio encontramos a forte luta do movimento contra-hegemônico de forma 

a não extinguir uma hegemonia que ele não concorda, mas sim lutar pelo direito do seu espaço 

de expressão e alcance de sua voz. A “emergência do sujeito humano como liberdade e 

criação” (ACANDA, 2006). O movimento se faz pela busca de uma democracia mais justa, 

sem ideologias “metódicas” – no sentido do consenso ativo da classe subalterna – ou mesmo 

pela coerção, conforme assinala Coutinho (2008) sobre resistência e bloqueio da democracia: 

 

No caso das favelas e comunidades pobres cariocas, a violência policial 
indiscriminada permanece rotineira, ao mesmo tempo em que as instituições 
voltadas para convencer e obter o consentimento de amplos setores da população – 
televisão, igrejas, futebol, etc. – reduzem a participação popular a âmbitos estreitos 
e bloqueiam o horizonte democrático, “blindando a política de forma a que não 
envolva transformações substantivas na vida social”. (COUTINHO. In: PAIVA; 
SANTOS, 2008, p.62). 

 
 

                                                 
3  É como Augusto Boal se referia a esse tipo de público. Aqueles que assistem, mas que também intervêm, 
atuam. 
4  O trágico a que se refere o autor não faz alusão ao fim trágico do herói, e sim, ao ato revolucionário 
progressista que leva a um desfecho tal e qual sucitado pela resistência.  
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Com essas “não transformações” é que a comunidade sempre teve e tem que interagir 

atualmente. Sua posição termina por ser conformada através de algumas concessões – ao povo 

em geral e aos integrantes das comunidades. Ou seja, alguns veículos de comunicação acabam 

“cedendo” uns “centímetros” em suas colunas ou alguns “segundos” em sua programação, seja 

ela nas grandes rádios ou na produção audiovisual, para, então, atingir um consenso, uma 

legitimação popular, o que, por sua vez, também gera espaços para palavras de contestação: 
 

Pois se as modernas relações de dominação, baseadas no consenso, 
envolviam, como forma de controle, a assimilação do popular ao nacional, isto é, o 
reconhecimento das camadas subalternas como sujeito político e cultural, isso abria 
brechas para a contestação popular à dominação a partir de dentro do próprio 
sistema simbólico dominante. A contra-hegemonia se coloca como possibilidade no 
momento em que a dominação de classe já não se dá apenas pela coerção, mas 
também pelo consenso. (COUTINHO, 2008, p. 77). 

 

 

 O Teatro pela Comunidade, além de digerir e reformular as pretensões hegemônicas 

da classe teatral, tanto dos seus detentores quanto do seu público; precisa atuar de forma a 

atingir um equilíbrio entre a sua proposta não hegemônica, ou melhor, de nova hegemonia e os 

caminhos a que irão percorrer buscando esse viés de atividade artística. Como lidar com o 

maçante projeto televisivo das novelas onde colocam os atores em um pedestal inalcançável e 

detentores de estilos e modas, atomizando o consumo e a não refletividade? Existe um 

estranhamento, a priori, de uma peça a ser apresentada em uma comunidade (Teatro para 

Comunidade), pois o público está esperando - mesmo que inconsciente - algo parecido com o 

que ele acompanha na televisão no dia a dia, ou seja, o mundo do hiperreal. Assim sendo, a 

primeira vista, a comparação é inevitável nos primeiros minutos de espetáculo, até perceberem 

os atores “não midiáticos”. Logo depois essa expectativa se esvai e dá lugar ao encantamento 

da teatralidade, que segue posteriormente ao seu objetivo maior: a identificação por 

distanciamento crítico com o tema abordado5, levando o espectador à reflexão de sua própria 

situação. Sobre a influência da mídia, a identificação e a percepção do espectador sobre o 

teatro em seu local de vivência, Downing (2001) comenta sobre Boal: 
 

Seu objetivo é criar na platéia um envolvimento existencial e político com o 
espaço físico de sua esfera e suas preocupações cotidianas. Seu trabalho ilustra, de 
maneira especial, a importância de que os ativistas da mídia radical não se limitem a 
fornecer contrafatos, por mais fundamental que seja esse exercício, desenvolvendo 
também formas de dar pungência à sua mídia. O livro Teatro do Oprimido, de Boal, 

                                                 
5  Abuso sexual infantil, violência doméstica e infantil, uso de drogas, posicionamentos políticas, educação, 
saúde, dentre outros. 
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cujo título se inspira na Pedagogia do Oprimido, de Freire, foi uma espécie de bíblia 
para a geração do teatro comunitário (...). (DOWNING, 2001. p.190). 

 

 

O distanciamento crítico no teatro, que se dá por intermédio da epicização, acaba por 

se tornar uma reflexão possível de vir a ser uma práxis de resistência.  É também bastante 

exaltado por Brecht com relação ao teor didático, porém não com a intenção de ir até o local 

comunitário e dizer “a verdade” como se fosse o detentor da mesma, mas sim, no intuito de 

caminhar e construir algo significativo junto àquele povo: 
 

 O espectador do teatro dramático diz: - Sim, eu também já senti isso. – Eu 
sou assim. – o sofrimento deste homem comove-me (...). – Choro com os que 
choram e rio com os que riem. O espectador do teatro épico diz: - Isso é o que eu 
nunca pensaria. - Não é assim que se deve fazer. – Isto tem que acabar. – Rio de 
quem chora e choro com os que riem. (BRECHT, 2005, p. 66-67). 
 

Ainda sobre Brecht, Flávio Degranges ressalta: 
 

A pedagogia do teatro, afirmava o encenador alemão, deveria propor uma 
aprendizagem que se efetivasse como processo de apreensão crítica da vida social. 
Um processo que possibilitasse ao indivíduo “tomar conhecimento das coisas pela 
via da experiência sensível”. (DEGRANGES, 2006, p.79). 

  

E é ainda sobre a consciência crítica, um caminho para o pensamento contra-hegemônico, que 

Raquel Paiva coloca: 

O papel fundamental de uma movimentação contra-hegemônica é o de fazer 
pensar, o de propiciar novas formas de reflexão, com objetivo precípuo e final de 
libertar as consciências. Se as bases são diferentes dessas, certamente os propósitos 
são outros. E então, a “pró-hegemonia” torna-se o objetivo maior. (PAIVA in: 
COUTINHO, 2008, p. 166). 

 

Esse tipo de ação teatral caminha nesse viés no sentido de capacitar os indivíduos a 

desenvolverem seus próprios questionamentos e críticas a respeito de si mesmos e do sistema 

vigente de poder. Desse modo, o capacitador, ou seja, o teatro edificado pela própria 

comunidade para expor sua voz ativa coloca-se como um intelectual orgânico ativo no 

ambiente em que está, atuando interativamente com a comunidade. “Trata-se de levar as 

pessoas a tomarem a palavra para falarem da sua relação com a comunidade, da sua maneira 

de viver, das suas esperanças e angústias, da sua ocupação do tempo e do espaço etc”. 

(ROUBINE, 1998). Ainda, Brecht expõe que: 
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Sem dúvida, só será possível ao teatro assumir uma posição independente 
caso se entregue às correntes mais avassaladoras da sociedade e se associe a todos 
os que estão, necessariamente, mais impacientes por fazer grandes modificações 
nesse domínio. É, sobretudo, o desejo de desenvolver a nossa arte em diapasão com 
a época em que ela se insere que nos impele, desde já, a deslocar o nosso teatro, o 
teatro próprio, de uma época científica, para os subúrbios das cidades; aí ficará, a 
bem dizer, inteiramente à disposição das vastas massas, de todos os que produzem 
em larga escala e que vivem com dificuldades, para que nele possam divertir-se 
proveitosamente com a complexidade dos seus próprios problemas. (BRECHT, 
2005, p. 136). 

 

À respeito dessa interatividade, dessa capacidade do teatro como um intelectual 

orgânico da comunidade vemos uma atuação mais ativa e conjunta do grupo social. A relação 

dos moradores de uma comunidade que se predispõem a participar desse movimento artístico, 

dessa forma de arte social, tem como resultado sua autotransformação, seu reconhecimento 

interior, modificando positivamente suas atitudes, comportamentos e interação interpessoal. 

No campo psicológico-social, vemos que: 
 

 A noção psicológica considera comunidade como sendo a qualidade de 
relação entre indivíduos, que se caracteriza pela presença de sentimentos de 
solidariedade, identificação, união, altruísmo e integração. (PAIVA, 1998, p.71-72) 

 
 

Vale ressaltar também a grande força dos envolvidos para dar continuidade a esses 

projetos artísticos de reflexão e tentativa criativa de uma genuína alteridade para a 

comunidade. Isso, principalmente quando falamos das inserções estatais em apoio a esses 

mesmos projetos, que acabam por fim tendo que recorrer ao poder privado para sua 

manutenção. Buscam pelo menos por um tempo hábil (se possível) implantar algo construtivo 

na comunidade, algo de interesse comum, coletivo, visando à iniciativa de um crescimento 

consciente e eficaz. A ação conjunta mostra explicitamente que: 
 

A questão da ação coletiva – isto é, a capacidade dos indivíduos pactuarem 
livremente entre si em torno de interesses comuns – tem sido um tema crucial e 
recorrente na imaginação sociológica brasileira (...) os impasses do processo 
histórico tem desafiado os intérpretes no sentido de atribuir uma maior ou menor 
capacidade de organização autônoma por parte da sociedade brasileira, ou seja, tem 
interpelado sobre os limites e as possibilidades de ampliação democrática da arena 
pública e dos atores legitimamente aceitos na disputa política. (BRASIL JR. In: 
BRAGANÇA; BRONSTEIN, 2007, p.117). 

 
 

 Podemos fazer uma analogia com o Príncipe moderno, de Gramsci, condutor das 

massas e que encarna os anseios populares. É agente de uma vontade transformadora, 

exercendo uma função pedagógica, educadora. Articula os sentimentos, os conflitos e as 
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paixões das massas de forma consciente, fornecendo elementos teóricos às mesmas. Desse 

modo ocorre uma passagem da simples percepção emotiva do espetáculo a uma autocrítica do 

assunto abordado, ou seja, dos próprios indivíduos da comunidade para consigo. Marx diria 

que “a classe em si não tem consciência de si, já a classe para si toma consciência do seu 

sujeito”. O Teatro pela Comunidade atua por ela mesma através de seus moradores. O que 

necessitamos ter em mente é que essa emergência de um novo sujeito precisa ser feita levando 

sempre em consideração o viés histórico-real, ou na medida das possibilidades dentre a 

condição em que ele se encontra, o mais próximo do real possível. Pode-se ver que: 
 

(...) a consciência da classe proletária não tem nada a ver com a ficção de 
uma “consciência de classe homogênea”, que nunca existiu nem poderia jamais existir, 
quanto mais se tornar “obsoleta”. A autoconsciência da classe em si e para si não pode 
ser diferente da consciência de sua “tarefa histórica” de constituição de uma 
alternativa histórica real à ordem vigente na sociedade: uma tarefa enraizada nas 
contradições irreconciliáveis do seu próprio ser sócio-histórico. (MÉSZÁROS, 2008, 
p. 80) 

 

 Tomando consciência desse ser social é que principiará a emergência do sujeito na 

sociedade, e ainda pode-se dizer, do coletivo em que está inserido. Em meio a essa analogia 

entre o Príncipe moderno e o Teatro na Comunidade, este que no âmbito artístico e político é 

considerado contra-hegemonico, e, portanto, em plena frente de resistência e visão ontológica 

em primeiro lugar, podemos expor sobre os intelectuais: 
 

O Príncipe moderno, o partido político de vanguarda, tem por função, entre 
outras, a de ligar os intelectuais orgânicos de um grupo e os intelectuais tradicionais. 
[...] Por um caminho de tipo novo, os intelectuais devem tomar consciência de sua 
constituição sociológica, de sua inserção no real, contraditória, nas relações sociais. 
Por esse preço, eles podem superar seu próprio isolamento, ligar-se às massas, 
reunificar em sua própria prática intelectual e política o que toda sociedade de 
classes separa: filosofia e política, a cultura e as forças progressistas e 
revolucionárias. (BUCI-GLUCKSMANN, 1980, P. 19-20) 

 
 

A intenção é tirar o homem de sua inércia reflexiva e comportamental. Fazer com ele 

comece a agir por si só, dentro de seus padrões, de seus princípios, de seus almejos, de sua 

potencialidade, sem um determinismo superior que o impele de pensar e agir conscientemente. 

É nesse momento, nesse ponto limítrofe de transição que o indivíduo passa de um momento de 

submissão para um momento de consciência maior de si, tomando novas iniciativas no campo 

político-social. Assinala Carlos Nelson Coutinho sobre os apontamentos de Gramsci: 
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Pode-se empregar o termo catarse (...) para indicar a passagem do momento 
meramente econômico (ou egoístico-passional) para o momento ético-político, ou 
seja, a elaboração superior da estrutura em superestrutura na consciência dos 
homens. (...) A estrutura de força exterior que esmaga o homem (...) que o torna 
passivo, transforma-se em meio de liberdade, em instrumento para criar uma nova 
forma ético-política em origem de novas iniciativas. Temos aqui (...) o momento do 
salto entre o determinismo econômico e a liberdade política. (...) seria catártico o 
momento no qual a classe deixa de ser um puro fenômeno econômico, graças a 
elaboração de uma vontade coletiva, para se tornar sujeito consciente da história. 
(COUTINHO, 1999, p. 53) 

 

Lukács aponta sobre o domínio da consciência do indivíduo: 
 

Assim como o sistema capitalista se produz e reproduz economicamente a 
uma escala cada vez mais alargada, também no decurso da evolução do capitalismo, 
a estrutura da reificação penetra cada vez mais profundamente, constitutivamente, 
na consciência dos homens. (LUKÁCS, 2003, p. 108) 

 

É para apontar ao indivíduo esse horizonte de não potencialidade, de não detentor de 

suas produções, sejam elas, econômicas, intelectuais ou materiais, mais claramente falando, o 

de não se sentir produtor do seu próprio trabalho, que o Teatro pela Comunidade avança. Vai a 

busca de outro horizonte não tão distante, pois quanto mais se atua nas comunidades com o 

teatro buscando o espaço ontológico do sujeito, mais se obtém resultados positivos para o 

desenvolvimento individual e coletivo. Pode-se dizer até mesmo que esse caminho de 

produção do teatro, em suas três vertentes, tem um aspecto educacional, como já citado 

anteriormente, bastante significativo. Essa forma de utilização do didatismo teatral nas 

comunidades tem grande influência de Augusto Boal: 
 

“O grande mestre do teatro é a população. Na minha infância eu convivia 
com a pobreza, com os oprimidos, e era sempre uma opressão econômica e racial. 
Isso me inquietava muito. Mas foi a partir dessa experiência que criei o meu teatro. 
Eu não podia ficar passivo diante daquilo. Ser cidadão não é viver na sociedade, 
mas sim, transformá-la, se não você apenas participa da sociedade. Por isso acredito 
que devemos dar essa ferramenta para a população, esteja onde você estiver com o 
seu teatro, tem que partir da própria população, pois sempre foi assim. É nesse 
teatro que eu acredito”. 6 

 
Freire aponta: 

(...) quanto mais me assumo como estou sendo e percebo a ou as razões de 
ser de porque estou sendo assim, mais me torno capaz de mudar, de promover-me, 
no caso, do estado de curiosidade ingênua para curiosidade epistemológica. 
(FREIRE, 1996, p.44). 

                                                 
6  Palestra concedida por Augusto Boal no “II Encontro de Performance e Política das Américas”, realizado na 
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UniRio, em dezembro de 2008. 
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O teatro como intelectual orgânico em atuação na comunidade junto ao sujeito busca 

explicitar a relação entre os indivíduos, fazê-los reconhecer sua condição de sujeito 

insuflando-lhes a consciência crítica e o comprometimento político de sua própria situação. 

Edifica trabalhos em busca de sua identidade com participação ativa de sua voz. Sobre a 

comunidade pode-se ver que criam “a possibilidade não de serem representadas, mas de 

serem reconhecidas: de fazer ouvir a própria voz, de poder dizer-se com suas linguagens e 

relatos” (MARTÍN-BARBERO, 2003).  

Esse intelectual orgânico – o teatro - vem mostrar a capacidade transformadora da arte 

em meio a um espaço excluído da grande sociedade hegemônica, que faz um uso indevido das 

opiniões públicas (BOURDIEU, 2007), e, portanto, a voz ativa dos indivíduos desfavorecidos 

fica encoberta pela extensa gama dos espaços de autoridade e dominação. É através da atuação 

não hegemônica do Teatro pela Comunidade criando narrativas e discursos sociais de 

transformação pelo próprio sujeito, que se desenvolvem as possibilidades de novos espaços de 

contestações e expressões da verdadeira realidade social da comunidade. 
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