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O TEMPO REENCONTRADO

Acontece que estamos fazendo um espetáculo que fala de instantes...  

Do presente que já não é presente no momento em que digo a palavra “presente”.  

Talvez da beleza dos seres, da dificuldade que temos em apreender essa beleza,  

e quando, às vezes, nos damos conta do quanto esse instante era belo, ele já passou.  

É um espetáculo feito dos instantes que nos fizeram.

Ariane Mnouchkine





A Ana Julia e Gabriela, filhas amorosas desde sempre

Aos atores do Grupo de Teatro da empresa Porto Seguro, co-autores,  

protagonistas e inspiradores desta aventura teatral que sonhamos, acreditamos e realizamos
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RESUMO

Este trabalho busca analisar uma experiência de teatro realizada durante 22 

anos com funcionários de uma empresa e refletir sobre a relação possível entre o 

teatro e a empresa por meio de uma proposta de Dramaturgia Cênica. Para tanto, 

apresenta-se o resgate histórico do percurso através do levantamento e análise 

crítica de materiais significativos relativos às diversas encenações realizadas. Es-

tabelece-se, também, um diálogo entre a experiência e alguns referenciais teóricos 

na perspectiva de um teatro brechtiano para a construção de um modelo que con-

tribua para um processo de humanização, favorecendo transformações pessoais e 

interferências no ambiente de trabalho e na realidade social em geral. 

Palavras-chave: Dramaturgia Cênica, Atores-cidadaõs, Espectadores-cidadãos, Criação 

Coletiva, Teatro Popular, Teatro-Educador, Teatro Pedagógico
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ABSTRACT

This dissertation sets out to analyse a theatre work experience developed with 

employees of one company over the course of 22 years. In it, I seek to reflect on 

the possible relationship between theatre and the company through a proposal for 

stage dramaturgy. To achieve this objective, it rebuilts the whole history line of 

this experience, through a selection and  critical analisys of some relevant material 

about the group’s theater productions. It also stabilishes a dialogue between the 

experience and some theoretical work, particularly about Brechtian theater, aiming 

to develop a model capable of contributing to the process of humanisation, encou-

raging personal transformation and changes in the workplace environment and in 

the broader social reality.

Key Words:  Stage Dramaturgy, Popular Teatre, Citizen Actor, Citizen Spectator, Collective 

Creation, Theatre Educator, Pedagogical Theatre 
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INTRODUÇÃO

Cada época não só sonha a seguinte, 

mas ao sonhá-la a força a despertar.

Walter Benjamin (1981)

 

Apresento, nesta dissertação, a proposta de um modelo de Dramaturgia Cênica 

na Empresa, construído a partir do relato e da análise da experiência de um projeto 

realizado com os funcionários da empresa Porto Seguro, Companhia de Seguros 

Gerais, onde trabalhei durante 22 anos. 

O recorte conceitual de Dramaturgia Cênica aqui utilizado parte da idéia de 

Renata Pallottini (2005), que amplia a definição clássica de texto e dramaturgia, 

considerando não mais unicamente o que o texto escrito diz, mas também o que 

não se diz nesse texto: gesto, expressão, entonação, e de Patrice Pavis (2007), que 

descreve a dramaturgia brechtiana como a que inclui tanto o texto quanto os meios 

cênicos empregados na sua encenação, a estética, através de uma visão semioló-

gica de signos da representação, e a dimensão ideológica, enquanto produção e 

recepção do ponto de vista sociológico pelo público. 

O projeto de construção de uma Dramaturgia Cênica na Empresa implica a 

formação de um grupo de teatro que cria, de forma coletiva, cenas, performances e 

espetáculos para serem apresentados aos demais funcionários da mesma corpora-

ção. Os integrantes do grupo são aqui nomeados de atores-cidadãos, pois, através 

da prática de um teatro engajado, social e pedagógico, conseguem um desenvolvi-

mento pessoal e social que lhes abre a possibilidade de cultivar e exercitar valores 

de ética e cidadania, em outros ambientes, entre eles o de trabalho. O especta-

dor-cidadão, por fazer parte do mesmo segmento socioeconômico e cultural dos 

atores, compartilha do mesmo fenômeno teatral identificando-se com os temas, 
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a abordagem e a linguagem estética utilizada nas encenações. Desta maneira, a 

cada espetáculo, o funcionário, espectador-cidadão, afetado esteticamente, pode 

ser mobilizado nos seus valores éticos, ampliando assim a experiência teatral tam-

bém para sua vida pessoal, social e profissional.

É nesta perspectiva que proponho a noção da passagem Do Trabalhador Anô-

nimo ao Ser Visível como um dos objetivos do modelo teatral apresentado, já que 

se busca criar condições, através do teatro, para favorecer processos de humani-

zação na empresa, dando voz, corpo e gesto aos funcionários. Como geralmente 

acontece nas empresas, eles estão inseridos numa estrutura baseada em interesses 

comerciais, que muitas vezes, implicam a falta de protagonismo e participação no 

próprio cotidiano pessoal e profissional. A visibilidade que se desenvolve no Teatro 

na Empresa, tal como proposto nesta dissertação, abrange diversos níveis de reco-

nhecimento e valorização do funcionário em relação a si mesmo e aos outros.

A análise desse projeto é feita à luz da teoria do teatro épico de Bertolt Brecht 

(1977) que, partindo do materialismo histórico, localiza de forma dialética qual-

quer ação real ou ficcional no seu contexto histórico. A experiência do projeto 

desenvolvido na empresa é inspirada na proposta de um teatro pedagógico e 

social que, como Brecht propõe, pode desenvolver uma atitude crítica nos atores, 

espectadores e todos os envolvidos no evento cênico, em direção a uma ação 

transformadora da sociedade. Longe da mimese, proposta catártica e ilusionista 

do teatro dramático aristotélico, o teatro épico busca, através de um diálogo per-

manente com o público, contribuir para a instalação de um mundo mais justo e 

humanizado, em uma sociedade onde os acontecimentos são compreendidos como 

finitos, porém mutáveis. 

Além de Brecht, dialogo também com a contribuição de outros autores, como 

Augusto Boal, Joana Lopes, Herbert Read, Mnouchkine, Flávio Desgranges, Ste-

phen Robbins e Victor Richarte-Martinez.
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A análise teórica e a proposta das práticas poéticas do Teatro do Oprimido de 

Augusto Boal (1988) são base inspiradora para o modelo de Teatro na Empresa 

desenvolvido nesta dissertação. O autor afirma e demonstra a relevância e as con-

dições que o espectador tem de se transformar em ator como um meio de ensaiar 

as ações transformadoras, como as propostas por Brecht. 

O referencial teórico-prático de Joana Lopes (1981), relacionado ao Jogo Dra-

mático, contribui para entender a evolução da teatralidade que o teatro-educador 

pode promover, inserido em um contexto social e político, para facilitar a articu-

lação estética de uma linguagem cênica. Esta articulação busca a elaboração da 

expressão teatral espontânea em direção a uma estética original e criativa. 
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Herbert Read (1986), poeta e crítico de arte, propõe processos educacionais 

através da prática da linguagem artística como uma maneira de humanizar e inte-

grar o trabalho à vida. Read discute e analisa aspectos da sociedade na era tecno-

lógica, na qual se perde a imaginação e a sensibilidade, e propõe a experiência da 

arte como meio de retomada do equilíbrio, surgido na era primitiva da civilização, 

bem como a aproximação entre trabalho, prazer e criatividade.

Ariane Mnouchkine (2007), fundadora do Théâtre du Soleil, desenvolve há qua-

tro décadas a prática da criação coletiva como um modelo de pesquisa e experi-

mentação da linguagem teatral associado a uma postura política, tanto de processo 

de trabalho como de olhar diante do mundo.

Flávio Desgranges (2003) se debruça sobre a análise e a reflexão acerca da 

formação e da recepção do espectador, que pode desenvolver um senso estético e 

crítico ao invés de permanecer num papel passivo e silencioso diante da obra de 

arte e do fenômeno teatral especificamente. 

Stephen Robbins (2005), teórico da área de administração de empresa, traz 

conceitos sobre comportamento humano dentro das organizações. A valorização 

do uso de papéis diferentes dentro de uma empresa pode contribuir com a análise 

da existência de um grupo de teatro dentro de uma cultura organizacional, na 

medida em que os papéis desempenhados no grupo são claramente diferentes dos 

do dia-a-dia de trabalho.

 A compreensão dos paradoxos que surgem pode reforçar a idéia da coexis-

tência de objetivos estéticos com objetivos de uma instituição comercial. Victor 

Richarte-Martinez (2008), especialista em Gestão de Diversidade, aborda alguns 

benefícios relacionados ao clima organizacional a partir da premissa de que um 

grupo de teatro é um subgrupo que apresenta características significativas dentro 

das corporações.
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Ao longo desta dissertação, são utilizados depoimentos da época e atuais de 

atores participantes do grupo, espectadores, profissionais atuantes nos espetáculos, 

consultores do Departamento de Recursos Humanos e membros da Diretoria da em-

presa onde se desenvolveu este projeto, para ilustrar a análise e os procedimentos 

realizados na construção do modelo de uma Dramaturgia Cênica.

Segue uma breve apresentação de cada capítulo desta dissertação.

O Capítulo 1 – Nasce um projeto estético. Surge um paradoxo contextualiza as 

variáveis que cercaram o projeto: a época em que ele aconteceu e a empresa que 

acolheu a proposta. Para melhor entender o surgimento e permanência do projeto 

teatral desenvolvido, são contextualizados os valores e a filosofia da empresa 

Porto Seguro.

No capítulo, definem-se as formas de teatro geralmente desenvolvidas nas em-

presas, tais como: um teatro dedicado ao treinamento dos funcionários; um teatro 

como cultura e lazer, encenando autores da literatura dramática universal; um 

teatro operário realizado com trabalhadores, envolvendo um conteúdo ideológi-

co claro; um teatro ligado ao Departamento de Marketing para o lançamento de 

produtos; um teatro de Ação Social, vinculado a atividades do Projeto de Respon-

sabilidade Social; e um Teatro Popular dentro da empresa, no caso do grupo foca-

lizado nesta dissertação, vinculado à autoria e apropriação da linguagem teatral e 

também a uma intervenção na realidade organizacional.

Analisam-se também alguns dos paradoxos que, ao mesmo tempo, dificultaram e 

impulsionaram esse projeto teatral. É nessa abordagem dialética que se pode instalar 

o modelo de Dramaturgia Cênica capaz de se desenvolver entre a moldura de uma 

organização empresarial e o movimento teatral crítico dos participantes do grupo. 
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O Capítulo 2 – Travessias de um Percurso Teatral apresenta o caminho estético, 

os rompimentos, escolhas e mudanças realizados pelo grupo. Esses momentos 

se referem ao abandono evolutivo da linguagem do naturalismo e ao uso cada 

vez maior de metáforas para distanciar e provocar a reflexão crítica do ator e  

do espectador.

Neste capítulo, analisam-se também as diferentes modalidades desenvolvidas 

nas encenações: Teatro Jogo, o conjunto de espetáculos criados de forma coletiva e 

encenados a partir da evolução da teatralidade do grupo com base na contribuição 

de Joana Lopes; Teatro Corredor, performances apresentadas em espaços comuns 

da companhia; e Teatro Misto, espetáculos apresentados em locais externos à em-

presa envolvendo atores profissionais.

Apresenta-se, ainda, o conjunto de espetáculos e cenas realizados ao longo 

dos 22 anos, estabelecendo-se pontes entre eles e as fases do Jogo Dramático 

propostas por Lopes.

O Capítulo 3 – Encontros Visíveis analisa os desdobramentos e influências do 

teatro na vida pessoal e profissional dos integrantes do grupo, através de relatos da 

época, questionários e entrevistas atuais com os atores-cidadãos. A transformação 

do trabalhador anônimo em ser visível refere-se à possibilidade da expressão esté-

tica elaborada para pensar o ser humano no seu contexto histórico. 

Esses depoimentos constituem, no presente trabalho, uma abertura importante 

para compreender a construção do modelo proposto; são a voz e o corpo que afir-

mam, indagam e pensam o próprio projeto desenvolvido na época. Neste capítulo, 

apresenta-se o referencial teórico de vários autores: Joana Lopes (1981), no que diz 

respeito à evolução da teatralidade dos atuantes; Augusto Boal (2008), em relação 

à pesquisa de transformar o espectador em ator; e Flávio Desgranges (2003), com 

uma proposta voltada à pedagogia do espectador.
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O Capítulo 4 – Um Modelo Possível apresenta e analisa os aspectos necessários 

para a construção de uma Dramaturgia Cênica tal como a criada na empresa Porto 

Seguro e ancorada nos referenciais teóricos de Joana Lopes e Bertolt Brecht. Estes 

aspectos referem-se à metodologia de trabalho, à sua organização específica e ao 

processo de criação de linguagem teatral que tomou corpo a partir da concepção 

de mundo e de teatro que percorre esta dissertação.

O modelo aqui proposto – partitura de elementos que dialogam criticamente 

entre si – apresenta a sistematização de procedimentos necessários para a sua 

prática. São estabelecidas, ainda, algumas pontes entre o trabalho teatral desen-

volvido na Porto Seguro e alguns princípios da prática de Ariane Mnouchkine, 

orientadora do Théâtre du Soleil, no que se refere à concepção da Dramaturgia 

Cênica enquanto processo coletivo, à tradução política da realidade social, à im-

provisação como metodologia, à construção coletiva da produção dos espetáculos 

e à formação de público.
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CAPÍTULO 1

NASCE UM PROJETO TEATRAL. SURGE UM PARADOXO
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CAPÍTULO 1
NASCE UM PROJETO TEATRAL. SURGE UM PARADOXO

Aquí en la isla

el mar

y cuanto mar

se sale de si mismo

a cada rato,

dice que si,

que no, que no,

que no, que no,

dice que si,

en azul,

en espuma, en galope,

dice que no,

que no.

No puede estarse quieto,

Me llamo mar, (...)

 Pablo Neruda (1998)

Escrever e incluir no primeiro capítulo de uma dissertação a presença do pa-

radoxo pode significar uma porta de entrada para a compreensão de um processo 

dialético. O paradoxo traz a possibilidade do “galope” de Neruda (1998) citado 

acima, da inquietação, do não, do sim, de se chamar mar... Poder escrever uma dis-

sertação a partir da estranheza mobilizada por ela mesma significa a possibilidade 

de abertura à indagação, à reflexão e à transformação.
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Considerar a moldura de uma empresa receptiva, na sua estrutura e cultura 

organizacional, para a realização de um projeto teatral com bases pedagógicas e 

sociais é motivo de análise para compreender a experiência. Esta disponibilidade 

refere-se à criação de condições necessárias e favoráveis para o desenvolvimento de 

um grupo de teatro com uma proposta de Dramaturgia Cênica dentro de empresas. 

As diferenças entre esta proposta de Dramaturgia Cênica e outros modelos 

de teatro empresarial mostram diversos caminhos de integrar arte e trabalho. A 

compreensão dos paradoxos que surgem e muitas vezes propulsionam um percurso 

criativo é necessária, inclusive, para oferecer base à conscientização e sistematiza-

ção de um caminho percorrido.
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1. EMPRESA E PAÍS: MOLDURA E CENÁRIO
1.1. CONTEXTO DA ÉPOCA

O projeto de Dramaturgia Cênica aqui analisado estende-se de 1981 a 2003, 

período em que o Brasil e o mundo passaram por significativas transformações.

Até 1985, ocorreu uma lenta abertura política que culminou com o fim do regime 

militar e a eleição, para a Presidência da República, de Tancredo Neves, que morreu 

antes de assumir o cargo, sendo substituído pelo vice-presidente eleito José Sarney.

Para nos lembrarmos do clima reinante no país no início dos anos 1980, desta-

camos a realização da Campanha Diretas Já, em 1983. Amplamente mobilizadora, 

esta campanha, se não obteve seu resultado de imediato, ao menos sinalizou cla-

ramente que já não havia mais espaço para a continuidade do regime militar. A 

solução que prevaleceu – a escolha do sucessor do general João Baptista Figueiredo 

por meio da eleição indireta do Colégio Eleitoral – representou a transição consen-

tida para a volta do regime democrático a partir de 1985.

No plano econômico, os últimos anos do regime militar mostraram os reflexos 

da política equivocada de crescimento contínuo às custas de maquiagem da infla-

ção e de um crescente endividamento externo. Este ciclo começa a sofrer seus pri-

meiros abalos no início dos anos 1980 com a crise do petróleo, mas mesmo assim 

possibilita uma grande expansão de empresas nacionais.

É justamente esta expansão que possibilita, a algumas empresas, a realização de 

inovações gerenciais, entre as quais a contratação de diretores de teatro para a for-

mação de elencos internos, geralmente ligados a objetivos relacionados ao aumento 

da produtividade, da qualificação profissional e da segurança e saúde do trabalho. 

A Porto Seguro figurou com destaque entre estas empresas, embora no seu caso o 

escopo do trabalho teatral tenha sido mais amplo e favorecido pelo apoio e pela 

identificação pessoal dos sócios da empresa com essa forma de expressão artística.
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De 1985 a 1992, sucederam-se planos econômicos para tentar conter a inflação 

ascendente, iniciando-se com os fracassados planos Cruzado e Bresser; promulgou-

se a Constituição de 1988, que ampliou os direitos sociais, e realizaram-se em 1989 

as primeiras eleições diretas para a Presidência da República, com a vitória de Fer-

nando Collor sobre o então candidato e hoje presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

No contexto internacional, os anos 1980 representaram o fim da guerra fria 

entre os Estados Unidos e a União Soviética. Com a chamada “detènte”, o mundo 

socialista foi gradualmente transitando para a esfera capitalista. A queda do Muro 

de Berlim em 1989 marcou o fim da União Soviética, pavimentando o caminho 

para a globalização da economia.

Com o governo Collor, a partir de 1990, o mercado interno se abriu e o Brasil 

começou a sentir os efeitos da globalização. O Plano Collor naufragou em menos 

de um ano, embora ancorado sobre um projeto aparentemente coerente, mas que 

não prosperou pela incapacidade de articulação do governo com os agentes econô-

micos para assegurar seu prosseguimento. Ao mesmo tempo, acossado por evidên-

cias crescentes de corrupção e sem uma base sólida de sustentação no Congresso, 

o presidente sofreu impeachment em 1992. 

Ao assumir a presidência, o vice-presidente Itamar Franco completou o man-

dato presidencial até 1994, legando o Plano Real de estabilização econômica a 

seu sucessor Fernando Henrique Cardoso. Este plano, preparado por um grupo de 

economistas que participou do Plano Cruzado, neutralizou a inflação.

Isto propiciou às empresas nacionais a retomada do ciclo de crescimento que 

havia sido interrompido com o governo Collor. 

Estabilizada a economia e com o advento dos primeiros portais da Internet no 

Brasil em 1995, o país insere-se de vez na globalização, vindo também a sentir os 

efeitos das crises financeiras subseqüentes, a primeira delas em 1999, que atin-

giu fortemente uma das principais âncoras do Plano Real: o câmbio. Houve forte  
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desvalorização do real, seguida de um ciclo de baixo crescimento da economia, o 

qual marcou os últimos anos da experiência teatral da Porto Seguro.

As conseqüências das mudanças políticas e econômicas dos anos 1980 e 90 

sobre o mundo do trabalho foram, entre outras, a necessidade de um trabalhador 

motivado, profissionalmente mais qualificado e treinado para trabalhar em equipe, 

em empresas que transitavam de uma direção familiar e paternalista para uma 

gestão profissional e de resultados.

Já a partir de 2000, uma nova realidade começa a se desenhar. Com empresas 

profissionalizadas sob gestões altamente competitivas e num quadro crescente de 

dificuldades econômicas, as empresas deixaram de trabalhar com elencos teatrais 

próprios e se voltaram, quando muito, à contratação de peças ou esquetes especí-

ficos para tratamento de questões pontuais como treinamento, produtividade ou 

segurança do trabalho. Elencos começaram a se desfazer, armários de figurinos 

foram vendidos para brechós. Ednaldo Freire (2009), diretor teatral dos grupos do 

Banco Safra e da empresa Siemens, relata que no ano 2000, já sem subsídios, após 

avaliação, “parte dos integrantes decide que o projeto de investigação em busca 

de uma poética brasileira é irreversível e opta por continuar apesar de todos os 

problemas como falta de local para ensaios, verba e teatro para apresentações” 

(FREIRE, 2009, entrevista). Embora reduzido, o grupo que já vinha num processo 

de profissionalização assume de vez essa condição e parte para a luta resistindo até 

hoje. Assim permanecem também, após o seu término, as marcas de um trabalho 

altamente enriquecedor para a empresa e para a vida pessoal e profissional de cen-

tenas de funcionários e diretores.

Teatro Treinamento
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1.2. DIVERSIDADE NAS EMPRESAS

O conceito de diversidade contribui nesta dissertação no sentido da convivên-

cia criativa das diferenças numa organização, sendo que um grupo de teatro se 

constitui como um subgrupo social e cultural dentro dela, contribuindo com novos 

valores, conceitos e práticas. As expectativas deste grupo diante da empresa, a 

construção e reprodução de seu conhecimento específico, o teatral, dirigido aos 

outros funcionários fazem parte do panorama de contribuições à questão da gestão 

da diversidade. Ainda mais se tratando de uma proposta diferenciada em relação a 

outros grupos ligados diretamente aos objetivos financeiros de uma empresa.

Segundo Victor Richarte-Martinez, especialista no tema gestão da diversidade 

nas empresas, o fato de que os participantes do grupo de teatro provenham de de-

partamentos diferentes já é um primeiro indicador de diversidade. A interação de 

pessoas com status e visões sobre a empresa diferenciados “pode permitir também 

ao participante ser visto como diferente, com valorações de aprovação ou desa-

provação, por outros colegas da empresa, distinguindo-o de uma massa funcional” 

(RICHARTE-MARTINEZ, 2008, entrevista).

Por este motivo, segundo o autor, este fato envolve programas sistematizados e 

planejados, assim como procedimentos para aumentar a interação entre essas pes-

soas, para “fazer dessa diversidade um recurso de criatividade, complementaridade 

e aumento de efetividade organizacional, progresso e satisfação dos funcionários, 

mais que uma força de tensão, conflito, desentendimentos, ou restrição de eficácia”. 

A empresa passa a valorizar as diferenças utilizando este recurso para estimular a 

melhoria das relações entre os funcionários, “encorajando a aceitação e compre-

endendo a própria diversidade” (RICHARTE-MARTINEZ, 2008:22), assim como se 

reforça o conceito de socialização organizacional na medida em que se integram 

os valores culturais pessoais dos novos funcionários que ingressam com os da  



organização, sempre ligados à idealização e convivência real entre eles. Ele afirma 

que a empresa, depois da escola e da família, é um espaço secundário de socializa-

ção, desafio dos gestores organizacionais, onde o trabalhador deposita suas habi-

lidades, referências e repertórios pessoais, e onde é afetado como ser profissional, 

social e existencial em geral:

Emerge, então, a importância de um processo de socialização eficiente e responsável 

evidenciado por práticas organizacionais que visem ganhos tanto para o indivíduo, para 

uma identidade profissional positiva, como para a empresa que como resultado pode ter 

a identificação do trabalhador com a organização e o seu comprometimento. 

(RICHARTE-MARTINEZ, 2008:42)

Performance
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Qualquer processo de inclusão, quando bem conduzido, oferece ao trabalha-

dor a possibilidade de conhecer a organização e de ser conhecido por esta, de se 

inserir na coletividade da empresa e de ser visível dentro dela. Na medida em que 

a empresa respeita a identidade de um novo funcionário, este é afirmado no seu 

potencial sem ser destituído de seus valores e qualificações pessoais e profissionais. 

Ao mesmo tempo, é importante que o trabalhador se despoje de valores rígidos e 

se mostre disponível para acessar a cultura da organização. Este despojamento, se-

gundo o autor, não implica necessariamente adotar de maneira passiva orientações 

padronizadas da organização, levando-o à possibilidade de contestar, questionar 

e apresentar novas possibilidades no seu papel e execução de tarefas. É na relação 

interpessoal e informal que os novos funcionários apresentam iniciativas e contri-

buições pessoais, na medida em que se sintam num ambiente confortável e aceitos 

pelos demais funcionários e pela corporação em geral, situação que pode garantir 

a parceria ou produzir a ruptura e o desligamento.

Para a criação do modelo que será apresentado no capítulo 4 desta dissertação, 

é necessária uma travessia complexa, na qual a convivência com a diversidade é 

uma característica permanente a ser aceita. No caso do grupo de Teatro na Em-

presa, a diversidade está mais presente na concepção pessoal do que na origem e 

proveniência, que é bastante semelhante entre os atores e os espectadores, facili-

tando o encontro entre eles, ainda mais na moldura comum da organização. Há 

também diferentes universos culturais inseridos numa mesma cultura de classe. A 

hierarquia de cargos diferencia os funcionários, mas ao mesmo tempo os aproxima, 

enquanto pertencentes à mesma organização. Herbert Read refere-se à diversidade 

não como um acidente biológico e sim como a base dialética da seleção natural, 

da evolução do homem: “Portanto, qualquer tentativa, seja por educação ou por 

coação, de eliminar as diferenças entre as pessoas, poderia frustrar a disseminação 

natural e o crescimento da raça humana” (READ, 1986:30).
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Mesmo com atitudes resistentes e, muitas vezes, de ceticismo de chefias, dos 

próprios participantes ou da própria coordenação do grupo, o elemento de diver-

sidade compõe o conjunto de variáveis que favorece o processo. O ingrediente que 

tempera essa estrada, nem sempre com sucesso, é a disponibilidade para a crítica e 

a autocrítica, a percepção do outro, do ambiente e de cada um. A disponibilidade 

para a reflexão grupal sobre estes aspectos é estimulada no decorrer do percurso.

1.3. CULTURA ORGANIZACIONAL

O processo de socialização de novos funcionários ou mesmo novos grupos está 

ligado ao conceito de cultura organizacional como a moldura que determina a 

estrutura de referências da corporação.

A cultura é compreendida como o conjunto de valores e práticas comparti-

lhados, transmitidos e transmissíveis em um determinado grupo, no nível social 

e organizacional, assim como repertórios pessoais ligados à história de vida, 

origem e bagagem cultural. Segundo Richarte-Martinez, é também relevante 

perceber se existem subculturas dentro das organizações que interagem com a 

organização maior.

Enquanto cultura organizacional – conceito importado da Antropologia pelas 

ciências administrativas na década de 1950 e trabalhado por Maria Tereza Fleury e 

Jader dos Reis Sampaio (2002) – um grupo de teatro pode ser considerado também 

como um espaço depositário de concepções de mundo legitimando significados co-

muns aos seus integrantes. Desta maneira, havendo uma cultura institucionalizada na 

empresa, conjuga-se a referida subcultura organizacional, fazendo parte da primeira 

e carregando com ela pontos às vezes conflitantes. A nova situação traz princípios 

democratizantes e humanistas fortes, que conflitam com o dia-a-dia laboral. Por 

Espetáculo Verso do Avesso
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este motivo, talvez, o projeto não tenha se constituído em um novo departamento,  

como chegou a ser almejado pelo grupo1. Mas há um espaço que aguarda.

A respeito de divisões culturais na organização, Richarte-Martinez explicita que:

(...) as pessoas podem desenvolver práticas subculturais específicas como uma maneira 

de dar significado a suas vidas (por exemplo, envolvendo-se em amizades e outros 

agrupamentos sociais no trabalho) ou desenvolvendo normas e valores que visam ao 

progresso pessoal e não ao da organização. 

(RICHARTE-MARTINEZ, 2008, entrevista)

O surgimento de um grupo de teatro dentro da empresa pode enriquecer o 

processo de socialização e o potencial contributivo da diversidade no âmbito da 

gestão de pessoas no ambiente de trabalho. Um grupo novo que se forma oferece à  

1  Ver Anexo, que traz o projeto encaminhado no período final do trabalho realizado na Porto Seguro, 
quando o grupo propõe uma atuação profissional permanente e exclusiva dentro da companhia através da cria-
ção de um Departamento de Teatro, aprofundando seus objetivos artísticos e de apoio às campanhas internas 
da empresa.

Espetáculo Voar
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companhia uma nova possibilidade de crescimento e desenvolvimento do potencial  

pessoal e coletivo da organização. Assim, o autor traz a visão sobre o encontro 

entre pessoas e organização afirmando que:

A empresa e seus membros terão motivações básicas comuns: ambos querem sobreviver 

e, uma vez presentes as condições de sobrevivência, querem explorar e expandir seu 

potencial. O contrato implícito entre a empresa e seus membros (indivíduos e outras 

instituições) é que a empresa ajudará seus membros a explorar seu próprio potencial. Ao 

mesmo tempo, está subentendido que isso vem favorecer o próprio interesse da empresa. 

O interesse próprio da empresa deriva de seu entendimento de que o potencial dos 

membros ajuda a criar potencial corporativo. 

(RICHARTE-MARTINEZ, 2008, entrevista)

A criação de um grupo de teatro contribui com a empresa na medida em que 

organiza os funcionários em uma nova composição coletiva, aproximando-os a 

partir das diferenças, e concilia a motivação criadora dos participantes com a ex-

pansão de potencial da empresa e sua coletividade.

1.4. PORTO SEGURO, FILOSOFIA DE UMA EMPRESA

Na época em que foi realizado o projeto, a Porto Seguro, fundada em 1945 e 

com sede em São Paulo, era uma importante seguradora do país atuando em vários 

segmentos, como Saúde, Automóvel, Previdência, Proteção Patrimonial e Residên-

cia, e empregando em torno de cinco mil funcionários. A Companhia Porto Seguro 

era considerada no mercado, na mídia e na opinião de seus funcionários como uma 

empresa desejável para se trabalhar.



42

No ano de 1981, esta empresa abre a possibilidade para um processo e uma ex-

periência teatral na sua cultura organizacional, contribuindo para a formação de um 

espaço de desenvolvimento, expressão, comunicação e reflexão dos funcionários. 

Este fato inaugura um espaço de lazer, arte e cultura dentro da empresa, incluindo 

outras atividades como coral, yoga, festivais de música, debates políticos e esportes. 

O teatro demanda, enquanto proposta pedagógica e social, uma organização 

complexa que deriva da criação de um projeto estético coletivo com uma organi-

zação específica, enquanto as outras manifestações são atividades pontuais com 

menor elaboração no que se refere aos seus processos e maior facilidade para 

serem operacionalizadas.

Teatro Marketing
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Na Porto Seguro, verifica-se uma convergência entre sua ação econômica no 

mercado e, principalmente, sua concepção em termos de valores e filosofia, como 

mostra a Missão da Empresa (1988):

FILOSOFIA

A Porto Seguro é o conjunto de pessoas formado por seus funcionários, dirigentes, 

acionistas, corretores e prestadores de serviços, que se orienta e se responsabiliza pelos 

seguintes valores, exemplos e compromissos:

• Cooperação, trabalho, sinceridade e justiça são nossos valores fundamentais; 

• Funcionários, dirigentes, acionistas, corretores e prestadores de serviços são 

   interdependentes, devendo lutar uns pelos outros; 

• A concórdia interna e externa deve ser alcançada por meio de princípios éticos; 

• O diálogo e a participação têm como objetivo estimular idéias e não atingir pessoas. 

• Todos têm o direito e o dever de expor sua opinião como contribuição, dentro de 

   uma conduta igualitária e ética; 

• A busca da perfeição exige humildade, determinação e paciência; 

• Erros acontecem e devem ser corrigidos de imediato, com sentido de oportunidade 

   para melhoria e crescimento; 

• O trabalho deve ser visto como carreira e não como ocupação; 

• A dedicação de cada um não deve restringir-se às tarefas de sua função; 

• Postura de simplicidade, sem personalismo; 

• É nossa a responsabilidade pela manutenção de uma administração simples, informal, 

   flexível, ágil e integrada; 

• Não se beneficiar da função para vantagens pessoais; 

• Criar oportunidades de trabalho produtivo e preparar sucessores capazes; 

• Buscar o desenvolvimento e a realização dos funcionários, corretores e prestadores 

   de serviços. 

Teatro Marketing
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Destacando os enunciados: “Todos têm o direito e o dever de expor sua opinião 

como contribuição, dentro de uma conduta igualitária e ética” ou “É nossa a res-

ponsabilidade pela manutenção de uma administração simples, informal, flexível, 

ágil e integrada”, nota-se a apresentação de valores favoráveis ao surgimento de 

manifestações diversas visando a convivência e o bem-estar entre os funcionários, 

assim como a liberdade de expressão dos mesmos: a moldura filosófica protege o 

princípio de desenvolvimento e a realização dos vários segmentos envolvidos – 

funcionários, corretores e prestadores de serviço.

Manoel Sabino Neto, Gerente e posteriormente Diretor de Recursos Humanos, 

que acompanhou e apoiou o grupo de teatro, afirma que:

A proposta da empresa era criar um ambiente de criatividade, propiciar um ambiente 

de desenvolvimento de novas habilidades para os funcionários que participavam 

e de descontração para os funcionários que assistiam e os seus familiares, que eram 

convidados.

Muitos funcionários se realizaram no teatro, alguns saíram para seguir carreira, outros 

se desenvolveram como pessoas e profissionais, menos tímidos, mais pró-ativos, mais 

assertivos, e que cresceram na empresa, inclusive com vários atingindo postos de liderança 

na empresa, e uma pessoa, Sônia Rica, se tornando diretora de RH da empresa. 

Para o clima da empresa, o fato de existir o teatro transmitia um dos valores da empresa, 

o investimento nos seus funcionários, que era reconhecido por todos. 

(SABINO NETO, 2009, entrevista)

Mesmo assim, nasce um paradoxo relacionado à complexidade de qualquer 

organização deste porte e aos muitos desafios que surgem. Não parece ser somente 

a moldura filosófica da empresa que sustenta o desenvolvimento desse projeto de 

pesquisa, durante tantos anos apoiado desde o início pela diretoria da companhia 

e com o ingrediente permanente de despertar o espírito crítico dos funcionários. 

Teatro Treinamento
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Outros aspectos, pesquisados ao longo desta dissertação, complementam a análise 

necessária para a compreensão do modelo possível de Dramaturgia Cênica a ser 

proposto no capítulo 4. 

Teatro Treinamento
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1.5. RECURSOS HUMANOS: UM NOVO PROJETO

O trabalho teve início quando fui contratada, em 1981, por Monika Staudacher, 

psicóloga, Gerente do Departamento de Recursos Humanos entre 1976 e 1989. 

A solicitação foi no sentido de desenvolver, de forma pontual, um espetáculo de 

final de ano que traduzisse valores ligados ao momento da empresa, preocupada 

em reforçar o conceito de trabalho em equipe com certa autonomia em relação às 

chefias e em melhorar o clima de trabalho. Mesmo não havendo uma explicitação 

por parte da empresa, mas por causa dos referenciais que eu tinha de projetos deste 

tipo, a suposição era a de que o pedido focalizava-se na melhoria da produtividade 

dos funcionários participantes e do público que iria assistir à encenação. Iniciava-

se assim um primeiro momento paradoxal entre o que eu supunha que a empresa 

queria, o que os atores passaram a querer e o que seria realmente.

O envolvimento dos funcionários com o processo vivido e o resultado apresen-

tado no evento de final de ano fizeram o grupo preparar um abaixo-assinado, do-

cumento comum naquela época, para solicitar a continuidade da experiência, que 

significaria a criação de um grupo de teatro na companhia. Trazendo na bagagem 

a busca de um Teatro Popular2, mesmo olhando para um horizonte que podia ser, 

ainda, exclusivamente pessoal, abriu-se a possibilidade, de desenvolvê-lo no inte-

rior de uma empresa. Embora não houvesse referência a algum projeto semelhante 

em outras empresas, esta parceria era coerente com a minha concepção em relação 

2  A formação e a prática no Teatro da Universidade Católica de Peru (TUC-PUCP), 1973-76, inspiram-
se em Bertolt Brecht, Enrique Buenaventura e Augusto Boal. Pratica-se um teatro popular dirigido ou tra-
balhado com setores da população de baixa renda, abordando temáticas ligadas a estes com a finalidade de 
contribuir com processos de conscientização social. No Peru, realizei dois espetáculos nesse sentido: Havia uma 
vez um Rei, criação coletiva do grupo chileno Aleph e apresentado em praças públicas de Lima, e O processo 
pela Sombra do Burro, de Friedrich Durrenmatt, apresentada em um teatro da cidade, entidades de classe e no 
Festival de Teatro Popular de Lima.
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a contribuir com o universo individual e social dos funcionários em uma empre-

sa. A proposta de Staudacher começou a ficar clara e estimulante: o projeto não 

poderia reforçar o lado narcisista dos funcionários, nem encenar textos escolhidos 

aleatoriamente, que não tivessem relação com a sua realidade. Era necessário pro-

mover um movimento interno que mobilizasse tanto atores quanto espectadores 

no sentido de estimular a reflexão diante do dia-a-dia e da vida em geral. Percebe-

se, também, internamente no projeto, sem que isto seja explicitado, a interação, o 

questionamento e a compreensão do que é trabalhar em uma empresa, suas impli-

cações, dificuldades e potenciais em termos de relações humanas.

Inicia-se um processo específico onde os funcionários, participando de um es-

paço de encontro, podem desfrutar de uma experiência de amadurecimento pessoal 

e grupal a partir da identificação com colegas e inquietudes semelhantes. Também 

é a possibilidade de se vincularem a um projeto artístico que pudesse lhes interes-

sar. A rotina do dia-a-dia da companhia começa então a ser impregnada, através 

de um projeto estético planejado, pela busca de uma aventura que transita pelo 

teatro, diferente do cotidiano laboral, cuja rotina dificilmente inclui a dimensão da 

arte e da ficção.

A partir da recente entrevista com Staudacher, em agosto de 2008, é possível 

entender melhor o que provocou o surgimento deste projeto, que poderia não ter sur-

gido se estivesse em outro lugar, com outras pessoas e em outro contexto histórico.

Staudacher, psicóloga de formação, identificada com os movimentos críticos 

intelectuais e acadêmicos da época, vivia já o paradoxo de ser gerente de um De-

partamento de Recursos Humanos em uma empresa de seguros incrustada, como 

qualquer outra empresa, no modelo capitalista da época. Quando os funcionários 

solicitam a criação do grupo de teatro, ela vê no projeto uma oportunidade de abrir 

um espaço de expressão dos trabalhadores que, além de ser interessante para eles 

mesmos e seus colegas-espectadores, seria bom para a diretoria e chefias no sentido 
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de conhecer o pensamento de seus funcionários. Assim, seria possível incluir e 

considerar as opiniões, questionamentos e incômodos dos mesmos na organização. 

Esta visão veio ao encontro da concepção que o grupo de teatro começava a de-

senvolver. A empresa, não sendo, para ela e para membros da diretoria, um local de 

trabalho visando a produtividade como único objetivo, poderia buscar a crítica a 

serviço de melhorias no dia-a-dia. Para isto, era necessário que o projeto, a pedido 

da gerente, não tivesse censura da parte do Departamento de Recursos Humanos 

e nem da Diretoria, e que o grupo não visasse encenações em um estilo oneroso 

e comercial, tanto no que se refere à produção quanto ao estrelismo dos atores. O 

objetivo não era formar um grupo nos moldes de um teatro profissional, e sim tra-

balhar neste novo espaço questões relevantes para todos os setores da empresa. Os 

funcionários se expressavam normalmente através da Rádio Peão3, agora tratava-

se de poetizá-lo e torná-lo público. Staudacher lidou e driblou com os conflitos que 

surgiam, construindo pontes de acordos e comunicação entre a diretoria, chefias, 

diretora de teatro, grupo e empresa em geral. Pode-se notar o amparo ideológico 

que o projeto recebeu da gerência, sem o qual provavelmente não teria sobrevivido 

nos primeiros anos de vida. Esta atitude permitiu a consolidação do projeto do 

grupo na organização, que iria se manter por duas décadas.

Alberto Guzela, consultor do Departamento de Recursos Humanos da empresa, 

acompanhou o trabalho do grupo de teatro durante um período de dois anos, va-

lorizando a experiência e multiplicando-a através das consultorias que realizava 

em diversos departamentos da organização. Ele afirma que o teatro é relevante en-

quanto iniciativa da empresa principalmente porque envolve os próprios funcioná-

rios em todos os aspectos e faz com que as pessoas possam assistir e verificar seus 

3  Termo usado para a comunicação informal que acontece entre os funcionários sobre assuntos li-
gados ao cotidiano da companhia: possíveis aumentos salariais, demissões, novos benefícios, rumores e fofocas 
sobre colegas de trabalho. Chamado também de Rádio Corredor. 
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colegas participando e atuando com um grande processo de criatividade e uma 

grande oportunidade de alívio de estresse. Ele identifica o grau de envolvimento e 

prazer dos funcionários:

É uma iniciativa impar, não conheço empresas ou nenhuma que tenha essa iniciativa. Eu 

fico até com um pouco de inveja de não participar, não sei se eu teria essa ousadia, quem 

sabe em outra oportunidade. 

(GUZELA, 1998, entrevista)



50

O consultor valoriza as cenas teatrais “exclusivas” criadas com funcionários 

dentro de determinados departamentos que por necessidade de abordagem de al-

gum tema, em função de alguns eventos de consultoria do Departamento de Re-

cursos Humanos, solicitam esta intervenção. Para Guzela, a linguagem artística 

permite que as próprias pessoas manifestem através da arte os seus sentimentos em 

relação àquilo que está acontecendo ao seu redor, propondo através da representa-

ção como deveriam ser as saídas para situações desagradáveis. Considerando o te-

atro como um contraponto à racionalidade e ao pragmatismo da empresa que vive 

de resultados, técnicas, produtos e negócios, Guzela considera que de certa forma 

essa subjetividade acaba sendo fundamental, entendendo que os seres humanos 

têm duas funções muito distintas: a emoção e a razão, e não somente a última, 

privilegiada pelas organizações. De acordo com isso, o consultor pensa que:

O teatro contribui até para exercitar a chamada inteligência emocional e essa 

subjetividade faz com que as coisas possam ser interessantes, agradáveis pra quebrar a 

racionalidade e o pragmatismo do dia-a-dia, eu acho que não poderia ser diferente, se o 

teatro trabalhasse de forma racional, quadrada, primeiro que não seria teatro e segundo 

que teríamos uma continuação do trabalho e acredito que essa não seja a proposta. 

(GUZELA, 1998, entrevista)

Neste sentido, o uso do teatro, segundo o consultor, serve para integrar as funções 

emocionais e racionais do sujeito tornando-o menos fragmentado, o que lhe possibi-

lita agir, trabalhar e conviver de forma mais genuína no ambiente de trabalho.

 Pedro Queiroz, Gerente do Departamento de Recursos Humanos da Associação 

“A Hebraica de São Paulo”, participante de um evento em parceria com o Depar-

tamento de Recursos Humanos da Porto Seguro em que uma empresa apresen-

tou um espetáculo para a outra, em 2000 (Trash e Verso do Avesso), sublinha a 
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preocupação com o bem-estar e com o desenvolvimento de seus funcionários: “nós 

percebemos o teatro empresarial como uma ferramenta das mais importantes, é um 

meio de vincular informações e mobilizar conteúdos individuais”. Na sua opinião:

Para integrar, treinar e desenvolver o funcionário, é preciso trabalhar numa empresa que 

acredita que seus recursos humanos são base de uma organização séria e bem sucedida, 

capaz de teatralizar situações que podem ocorrer em uma empresa do mundo todo. Mas 

também para darmos a nossa parcela de contribuição às pessoas que acreditam que tudo 

pode ser melhor do que tem sido até agora. 

(QUEIROZ, 1997, discurso prévio a uma apresentação)

Ensáio do Espetáculo Amanheceu
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Assim Sônia Rica, atriz-cidadã em dois espetáculos e posteriormente Gerente 

e Diretora de Recursos Humanos da empresa Porto Seguro, refere-se à diversidade 

e à criação:

O teatro, enquanto participante, me fez compreender o poder da criação conjunta, em 

grupo, onde pessoas diferentes podem dar contribuições diferentes e complementares. 

Algumas se afinavam em escrever o roteiro, outras gostavam de cuidar do cenário, outras 

dos bastidores e ainda havia aquelas que conseguiam contribuir em tudo. Eram autores, 

atores, coreógrafos, músicos e, com um pouco de ousadia, também davam opiniões 

à nossa diretora. Outra superação, daquele momento, foi o fato de me sentir mais 

desinibida uma vez que tinha 20, 21 anos, estava na faculdade e me sentia meio “peixe 

fora do aquário”. Foi uma experiência que, embora curta, valeu a pena, tanto que minha 

filha, hoje com 13 anos, fez um ano de teatro e atuou em duas peças, no ano passado, 

com a equipe conveniada com a empresa, o Teatro Escola Macunaíma. Como gerente, vi 

o desenvolvimento de alguns funcionários, em especial os que buscavam encontrar um 

meio de “romper a timidez” e se expor um pouco mais, e também como uma fonte de 

criatividade, inovação e criação conjunta. Havia também o momento de compartilhar, 

quando então a “obra” era apresentada aos colegas no auditório, normalmente no horário 

de almoço. Ainda hoje temos na corporação encontros na hora do almoço, quando 

convidamos os funcionários para assistirem a uma palestra sobre temas de interesse 

comum. Neste ano, tivemos várias que falaram sobre os jovens (Geração Y) e viver bem 

com que se tem. 

(RICA, 2009, entrevista)

Desta maneira, verificam-se as várias possibilidades e abrangências do teatro 

dentro da organização através do olhar de um Departamento de Recursos Huma-

nos, em relação à participação e autoria dos funcionários, sua desenvoltura e de-

sinibição, ao desenvolvimento da dimensão emocional e intelectual e não somente 

racional dos trabalhadores, à partilha de conteúdos dos atores com os espectadores 

Ensaio do Espetáculo Pinóquio, uma aventura em busca de ser
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e aos momentos de lazer e reflexão nos horários criados para este fim, seja nos 

palcos formais ou em espaços não formais – corredores, elevadores, portarias – 

dentro da empresa.

2. MODELOS DE TEATRO NA EMPRESA

O Teatro na Empresa se apresenta de diversas maneiras. Podem-se destacar, 

pela sua maior freqüência e representatividade, cinco modalidades: Teatro Treina-

mento, focalizando a melhoria da imagem, atendimento e produtividade da em-

presa, através do treinamento, apoiado na linguagem teatral, de chefias, gerências 

e funcionários – ligado ao Departamento de Recursos Humanos; Teatro Cultura, 

centrado na montagem de textos teatrais da dramaturgia universal como uma 

atividade de lazer e cultura; Teatro Operário com objetivos políticos em indústrias, 

sindicatos e entidades de classe, acrescentando uma preocupação social, pedagó-

gica ou ideológica; Teatro Marketing, que implica a apresentação de encenações 

diretamente ligadas ao foco de venda e imagem institucional de uma corporação; 

e Teatro Ação Social, vinculado a eventos que a empresa desenvolve dentro do seu 

Projeto de Responsabilidade Social. 

Ensaio do Espetáculo Pinóquio, uma aventura em busca de ser
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 Entretanto, o projeto em questão acrescenta mais um objetivo: a participação 

ativa dos funcionários como autores, atores e espectadores, desenvolvendo temá-

ticas que lhe dizem respeito diretamente. E mais, que essa participação apresente 

uma interferência no universo cotidiano das relações sociais, interpessoais e de 

trabalho. Neste sentido, mesmo transitando no seu percurso entre os cinco modelos 

expostos, este projeto aproxima-se mais do teatro popular desenvolvido por grupos 

amadores e profissionais, que acontece fora das empresas e é norteado por obje-

tivos pedagógicos e políticos. Ao longo desta dissertação, o modelo desenvolvido 

será nomeado como Teatro Popular na Empresa, dentro da concepção de Dramatur-

gia Cênica baseada no teatro épico de Brecht, uma nova modalidade que se refere à 

autoria grupal das encenações, engajada com a vontade de transformar o olhar dos 

trabalhadores de uma empresa diante do mundo. Utilizo o conceito de Teatro Po-

pular na Empresa tanto no sentido de se tratar de uma manifestação artística criada 

por trabalhadores e dirigida para seus colegas, ambos de um mesmo setor social, 

como pela proposta de, através do teatro, mobilizar pedagógica e ideologicamente 

atores e espectadores, em busca de transformações significativas.

2.1. TEATRO TREINAMENTO

Neste modelo, utilizado também na empresa onde se desenvolveu o grupo de 

teatro objeto desta dissertação, a linguagem cênica se constitui como um recurso 

da estratégia corporativa. As empresas têm buscado especialistas em teatro para 

conduzir processos que lhes sejam úteis na construção de táticas de venda ou 

atendimento, ou mesmo para desenvolver valores internos ligados ao trabalho: co-

operação, liderança, expressão, comunicação. Ao longo dos anos, o Departamento 

de Recursos Humanos também tem solicitado este apoio. É assim que se criaram 
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projetos de treinamento nas áreas de Saúde, Emissão, Sinistro, Auditoria, Telema-

rketing, Proteção Patrimonial, entre outros, que incluem dinâmicas e cenas teatrais 

com funcionários e chefias das próprias áreas. Este processo paralelo ao grupo 

de teatro mostra o reconhecimento do trabalho teatral com funcionários da com-

panhia, que podem compreender mais de perto o funcionamento humanístico da 

linguagem, mesmo não fazendo parte do grupo, mas sensibilizados com procedi-

mentos estéticos humanizantes.

Em alguns espaços dentro dos Departamentos de Recursos Humanos, pensa-se 

no teatro como a aprendizagem do uso de novos papéis e valoriza-se a “aquisição 

de máscaras” enquanto um artifício para a construção de personagens que possam 

resolver artificialmente conflitos no relacionamento entre chefias e funcionários. 

Neste caso, a linguagem teatral é associada com a arte do fingimento, diferentemen-

te de uma proposta pedagógica de provocação e interferência na realidade social.

 Nesse sentido, Faria e Carvalho (2006) constroem um paralelo entre o teatro 

corporativo e a abordagem dramatúrgica, como vemos a seguir:

O advento da era do teatro corporativo e a proliferação das estratégias espetaculares 

desafiam a distinção hierárquica entre ciência e arte trazida pelo modernismo. Esse 

fenômeno também apaga a linha divisória entre o verdadeiro e o falso. O mundo das 

aparências se confunde com o mundo real, e as imagens irreais e hiper-reais tornam-

se realidade. Conseqüentemente, a “performance” estratégica das grandes corporações 

passa a depender, cada vez mais, da habilidade em convencer ou iludir a(s) audiência(s). 

(FARIA e CARVALHO, 2006: 87)

A diferença desta dramaturgia corporativa em relação ao Teatro Popular na 

Empresa vai além de sua realização: o código estabelecido ente palco e platéia. 

Trata-se de palcos e platéias diferentes. Na forma de treinamento, o sujeito que se 
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atribui o papel de ator com a habilidade da representação treinada busca, às vezes, 

iludir e convencer a sua audiência tendo, para si, a consciência de sua proposta. 

Neste caso, o seu ouvinte – cliente, colega ou chefia – com ou sem esta consciên-

cia, interage com o foco estabelecido em um produto comercial. Na Dramaturgia 

Cênica proposta, busca-se um código consciente para ambos, atores e espectadores, 

que rompa com a ilusão como forma alienante de ver a realidade. O espectador 

“empresarial”, no caso da dramaturgia corporativa, sabe que existe a máscara, mas 

não necessariamente a expõe publicamente. O espectador do teatro épico assiste a 

encenações que desmascaram artifícios e revelam a engrenagem da própria cria-

ção artística. No teatro brechtiano, o gesto pode cumprir o papel de narrador. Isto 

pode acontecer tanto numa situação de linguagem não verbal, em que o gesto se 

aproxima da pantomima oriental sintetizando sentimentos e idéias sem palavras, 

Espetáculo La Nona
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quanto numa situação de linguagem verbal, em que o gesto dialoga com as pala-

vras, inclusive negando ou criticando o discurso – é o caso do gesto distanciado. 

Na “dramaturgia” corporativa ocultam-se, às vezes, os mecanismos e códigos de 

comunicação, exatamente para poder atingir formas de condução ocultas entre 

emissores e receptores.

Por outro lado, o teatro com o foco no treinamento empresta da linguagem cê-

nica elementos que contribuem com processos de humanização: percepção de si e 

do outro, sentido de alteridade no trabalho e na vida, abertura do próprio olhar, in-

clusão da platéia, disponibilidade, flexibilização de atitudes e gestos através de jo-

gos teatrais, análise de situações do cotidiano focalizando valores humanos, desen-

volvimento pessoal e improvisação para buscar a naturalidade a partir do próprio 

estilo, quando não se insiste no uso de “máscaras”. Por este motivo, os funcionários 

Ensáio do Espetáculo Amanheceu
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das empresas preferem este tipo de dinâmica de treinamento, que os coloca em 

contato com a sua identidade pessoal e sua expressão, ao invés de exposições ou 

palestras informativas e ilustrativas.

A empresa Toque de Areia: Treinamento e Desenvolvimento, criada pelo enge-

nheiro Reinaldo David Rizk e pela atriz Eliane Rizk, existe desde 1994. Com des-

taque no mundo empresarial, desenvolve projetos de apresentações teatrais para 

empresários e funcionários no universo corporativo, focalizando aspectos como a 

excelência no atendimento ao cliente, acidentes de trabalho e trabalho produtivo 

em equipe. Através de um teatro de repertório, performances e eventos encomen-

dados, aliados ao estudo da chamada ciência do comportamento, a Toque de Areia 

atende a departamentos de Recursos Humanos de diversas empresas valorizando 

qualidade, entretenimento, formação de liderança e recursos para treinamentos. A 

abrangência ou qualidade do projeto em termos de processo de humanização nas 

empresas que utilizam esta modalidade de teatro depende da postura e concepção 

de quem a propõe e desenvolve.

Divulgação do primeiro Espetáculo do Grupo
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2.2. TEATRO CULTURA 

O grupo que estudamos realizou encenações que se situam dentro da cultura 

universal literária e teatral. A adaptação de contos, como é o caso de Casa Tomada 

(1996) de Julio Cortazar ou Feliz Aniversário (1989) de Clarisse Lispector, passeia 

pela paisagem da cultura universal. Textos como Mockinpott (1987) de Peter Weiss, 

O Médico Volante (1991) de Molière, Dom Juan (1985) de Brecht ou Dom Quixote 

(1997) de Cervantes inspiraram também as encenações coletivas a partir da litera-

tura dramatúrgica geral. 

Na época em que se desenvolve o grupo de teatro na empresa Porto Seguro, 

eram conhecidos os projetos teatrais da empresa Siemens e do Banco Safra, ambos 

coordenados pelo diretor Ednaldo Freire durante 10 anos. Eram realizados projetos 

teatrais do ponto de vista cultural e pedagógico enquanto desenvolvimento pessoal 

e grupal, encenando textos da literatura universal apresentados em teatros da cida-

de aos finais de semana. Os espetáculos se dirigiam ao público interno e ao público 

em geral, sendo divulgados através dos meios de comunicação da cidade. Em al-

guns casos, havia atores profissionais contratados para participar dos elencos. 

Em 1981, nasce o grupo de Teatro ADC Siemens, que mergulha na pesquisa da 

comédia brasileira e gêneros populares contemporâneos, contando com a parceria 

entre Ednaldo Freire e Luis Alberto Abreu, conhecido dramaturgo brasileiro. À 

semelhança do grupo da Porto Seguro, a maior parte dos espetáculos aposta no 

humor como forma de aproximação com a platéia, na linha de um Teatro Popular. 

Freire acreditava que o trabalho de grupo nas empresas amplia o território do teatro 

amador sem restringi-lo ao universo profissional. Depois de diversas encenações, 

o grupo se profissionaliza e se transforma no Projeto de Pesquisa da Comédia Po-

pular Brasileira e na Fraternal Cia de Artes e Malas-Artes. No ano 2000, a empresa 

Siemens se retira como patrocinadora e a Companhia continua nas suas pesquisas e 

Espetáculo La Nona
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realizações. É interessante apontar que alguns atores, hoje profissionais da Compa-

nhia, iniciaram seu trabalho teatral no grupo da Porto Seguro na montagem Verso 

do Avesso (1998) e, posteriormente, fizeram parte do grupo da empresa Siemens.

Freire, que bebe também nas águas de Enrique Buenaventura e Augusto Boal, 

afirma que “imprimi um teatro preferencialmente popular, buscando uma lingua-

gem estética de comunicação a partir da cultura brasileira”. Na empresa Siemens, 

após encenar autores da dramaturgia geral, o diretor cria um projeto de dramaturgia 

ao convidar o autor Luis Alberto Abreu: “criamos juntos uma metodologia própria 

de Teatro Colaborativo que vinga até hoje”, com a participação ativa dos atores ao 

longo de seis espetáculos. No Banco Safra, o trabalho também ligado ao clube dos 

funcionários apresentou pouco comprometimento e “consegui realizar o lazer social 

para quem fazia e para quem assistia às peças” (FREIRE, 2009, entrevista). 

O grupo do Banco Safra, à diferença do grupo da Porto Seguro, nasce com 

participantes das chefias e gerências e, aos poucos, se estende a todos os tipos de 

funcionários. A marca que diferencia este grupo em relação ao da Porto Seguro é a 

presença de atores profissionais, um terço da proporção, interessados mesmo sem 

receber honorários. Em ambas as empresas onde Freire dirigiu os grupos teatrais, 

havia a presença permanente de uma equipe profissional para a direção, ilumina-

ção, cenografia, figurinos, adereços de cena e verbas para aluguel de teatros de 

porte da cidade – Ruth Escobar, Auditório Augusta, Teatro Itália, Teatro Paiol, Tea-

tro Eugenio Kusnet (Arena). A Siemens trabalhou inserida na Lei Rouanet de incen-

tivo fiscal. Ambos investiram verbas em publicidade e produção dos espetáculos. 

Ambas as empresas tinham interesse no que Freire nomeia como Lazer Social 

de seus funcionários, sendo que ele “tinha como objetivo criar um coletivo que 

praticasse um teatro necessário, ou seja, promotor de reflexões e acessibilidade 

popular, tendo a nossa cultura como referência” (FREIRE, 2009, entrevista). O dire-

tor aponta como uma das dificuldades do projeto desenvolvido naquelas empresas  

Espetáculo Quixote
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a de conciliar os interesses da empresa com os seus princípios, ou seja, com a arte 

teatral pedagógica e transformadora. Em relação ao Teatro na Empresa, Freire 

afirma que “vejo como necessário, formador de público e partilhador de idéias” 

(FREIRE, 2009, entrevista).

2.3. TEATRO OPERÁRIO

O diretor Roberto C. Murphy (2004) desenvolveu um projeto teatral com ope-

rários de uma indústria têxtil em Blumenau transformado em dissertação de mes-

trado em 2004. Murphy valoriza, da mesma maneira como o projeto que é objeto 

desta pesquisa, os anseios e contribuições dos trabalhadores – participantes do 

grupo – propondo o processo de montagem como um fórum de debate entre os 

mesmos. A experiência é também semelhante enquanto propõe para cada encena-

ção uma pesquisa permanente da realidade e a identificação e aproveitamento de 

suas contradições e conflitos. 

O grupo de Blumenau surge com uma montagem teatral encomendada pela 

diretoria da fábrica, situação pouco comum no caso do grupo da Porto Seguro, 

e tendo que estar em sintonia com o ponto de vista ideológico da empresa. Esta 

encomenda envolve um paradoxo ainda maior, na medida em que a peça teatral 

devia alertar os operários em relação à importância da produtividade, do lucro e 

da estabilidade e evitar assim possíveis demissões. Mesmo com este tema, segundo 

Murphy, os atores-operários criaram uma poética da encenação, através de jogos 

e improvisações teatrais, trazendo, quando possível, os valores do grupo. O diretor 

buscou, coerentemente com o teatro brechtiano, desenvolver atores e espectadores 

ativos e presentes e, como no grupo da Porto Seguro, afirma ter trazido a empatia 

entre os dois segmentos do ato teatral, na medida em que se representa no palco a 
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realidade de ambos. O projeto desenvolvido por Murphy é também uma experiên-

cia que ele considera ter marcado a vida pessoal e profissional dos participantes, 

encorajados em um processo de conscientização, acompanhado das contradições 

e dos paradoxos respectivos à indústria onde aconteceu e que solicita um tipo de 

encenação pontual que reforça os interesses produtivos da mesma.

 2.4. TEATRO MARKETING

Durante o percurso do grupo da Porto Seguro, o Departamento de Marketing 

solicitou algumas encenações vinculadas à divulgação e venda de produtos. Em 

todos os casos, realizaram-se as montagens de forma paralela ao grupo de teatro, 

com atores profissionais, como ocorreu no lançamento de uma máquina de calcu-

lar seguros durante um evento de final de ano e na divulgação do alarme patrimo-

nial, ambos para funcionários e corretores.

No final do projeto, em 2001, o mesmo departamento solicitou um espetáculo, 

realizado também com atores profissionais, no espaço cênico de uma casa de dois 

andares construída dentro de um caminhão, para divulgar o produto “Carro + 

Casa” da empresa. Apresentando o espetáculo Encontros, adaptação da crônica O 

Lixo de Luís Fernando Veríssimo, este caminhão viajou por vários estados do país, 

passando pelas cidades de Florianópolis, Blumenau, Curitiba, Rio de Janeiro e São 

Paulo, em eventos, feiras e praças públicas. A coordenação passou a ser de um pro-

fissional da área comercial, que operacionalizava as viagens com dois atores, um 

músico e três técnicos, dos quais dois (som e efeitos especiais), não mais funcio-

nários e ex-participantes do grupo de teatro, foram contratados, fato ocorrido esta 

única vez com atores do grupo. Uma vez criado o espetáculo, o papel da direção 

cênica se resumia a acompanhar as apresentações em algumas das cidades, formar 
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um segundo elenco para atender os eventos e substituir algum ator quando neces-

sário. A experiência, diferentemente das propostas teatrais do grupo, priorizava o 

sentido comercial, mesmo mantendo o caráter de experimentação e improvisação 

durante o processo de montagem para se chegar a um produto definitivo com 

qualidade estética.

 

2.5. TEATRO AÇÃO SOCIAL

 No grupo, foram desenvolvidos dois projetos teatrais dirigidos a um público 

de baixa renda, um dentro do programa de Responsabilidade Social da empresa: 

Grito de Paz (2001), montagem coletiva, e outro intitulado Pinóquio, uma aventura 

em busca de ser (2002), versão baseada na adaptação de Alberto Isola (1998) para 

a obra de Carlo Collodi.

Grito de Paz, apresentado na empresa e na Funarte – primeira temporada fora 

da empresa –, trabalhou com um grupo e uma proposta comprometidos com um 

olhar crítico social a partir de um processo pedagógico engajado. O espetáculo, 

criado a partir do impacto provocado pelo ato terrorista de 11 de setembro, inter-

rompe o processo de montagem de Pic-Nic no Front, de Fernando Arrabal, inserido 

em uma pesquisa teatral sobre clowns. O grupo sente-se mobilizado a se expressar 

e se posicionar em relação ao acontecimento que repercutia no mundo todo e assim 

cria o roteiro, um desabafo pela paz no Brasil e na civilização em geral. O processo 

rápido e intenso resulta numa Dramaturgia Cênica enriquecida pelas experiências 

Ensáio do Espetáculo Amanheceu
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pessoais dos atores, que alimentam o roteiro. O contato com o público, em um 

primeiro momento formado pelos colegas e depois por jovens ligados a ONGs da 

cidade, em geral sem acesso ao teatro, mostra-se integrado com a proposta de re-

flexão sobre o momento crítico mundial. Os jovens atores vinculam-se aos jovens 

adolescentes mobilizados pelo espetáculo que assistem nos finais de semana.

 Pinóquio, uma aventura em busca de ser é o último espetáculo encenado pelo 

grupo e a segunda temporada realizada fora da companhia4. Com característi-

cas diferentes, forma-se um elenco misto de atores profissionais, atores-cidadãos, 

membros do coral da empresa e crianças da entidade carente Casa de Solidarieda-

de do bairro Campos Elíseos, onde a companhia desenvolve um projeto de Ação 

Social. Esta composição apresentou-se de forma interessante, mas não se mostrou 

eficiente o suficiente para dar certo em termos de inter-relação pessoal e mesmo de 

processo de criação teatral. A falta de preparação e integração, assim como de um 

trabalho teatral consistente integrando estes segmentos, mostra a base que é ne-

cessária para um resultado se sustentar, mesmo que a temporada permaneça lotada 

com a presença de jovens de ONGs da cidade ou que esteticamente possa se falar de 

um ótimo resultado. A insuficiente apropriação da linguagem teatral por parte dos 

atores, devida à linha de condução do processo, não permitiu o desenvolvimento 

criativo e inovador da proposta, no sentido da apropriação e do compartilhamento 

entre os participantes, se comparado a processos anteriores. O processo de criação 

assemelhou-se mais a um teatro de elenco com espírito profissional/comercial do 

4  Em anos anteriores, alguns espetáculos foram convidados a se apresentar fora da empresa: AM/
FM Rádio Corredor (1987) e Verso do Avesso (1995) foram apresentados em Congressos de Departamentos de 
Recursos Humanos, respectivamente em Campinas e Bauru, e AIDS, uma história de amor e de vida (1984) foi 
apresentada no I Encontro de portadores do vírus de HIV no auditório Elis Regina no Centro de Exposições 
Anhembi, na empresa Credicard e na Companhia Pedreira de Guarulhos, assim como no Festival de Teatro 
Amador organizado pelo SESC, em 1987, e no Festival de Teatro Amador de São Paulo (FEPAMA), em 1993.

Performance
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que a um trabalho grupal e coletivo. O trabalho permanente de criação foi realiza-

do com um núcleo de cinco atores profissionais que contribuíram criativamente, 

por meio de improvisações, para a construção de novas cenas do espetáculo para 

realizar a adaptação proposta, baseada ainda na adaptação do diretor peruano Al-

berto Isola (1998). Este núcleo não foi trabalhado o tempo suficiente no sentido de 

se identificar com o projeto pedagógico e social do grupo de teatro, mantendo-se 

assim à margem do modelo de Dramaturgia Cênica proposto nesta dissertação. 

Mesmo assim, durante seis meses de ensaios foram realizadas diversas pesqui-

sas sobre o autor, ressonâncias da história em cada um, a compreensão do livro de 

Collodi e a nova leitura dada nesta montagem. Além disso, no nível da estrutura 

narrativa do espetáculo, o fato de a adaptação de Isola já ser conduzida desde o iní-

cio por uma trupe de clowns crítica deu ao espetáculo um caráter épico, propondo à 

platéia o distanciamento permanente. Os clowns questionadores, bem-humorados e 

poetas dialogavam como Pinóquio, instigando-o a crescer e interferir no mundo.

A peça se dirigia a um público carente, porém sem uma real preocupação do 

elenco – que não era mais grupo – nem com a recepção, nem com a mediação com 

o público. Houve poucos desdobramentos significativos propostos aos jovens ou 

mesmo aos educadores que levavam estes jovens, como debates, atividades pos-

teriores e discussões em sala de aula sobre os temas da peça. Algumas sessões de 

desenho orientadas por arte-educadores foram importantes.

O espetáculo, inscrito na Lei Rouanet e administrado por uma empresa de ma-

rketing cultural, se apresentou no Studio São Pedro, gratuitamente, para o público 

em geral e principalmente para jovens de entidades como a Fundação Abrinq pelos 

Direitos da criança e do Adolescente, Aprendiz e Orca. 

Em termos de conteúdo, permanece a linha de análise e crítica da realidade 

social, inserindo o personagem de Pinóquio nas dificuldades familiares e sociais, 

levando-o a uma postura de irreverência. O crescimento do nariz deixa de estar 
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vinculado unicamente à mentira para ser também um gesto de inconformidade e 

defesa diante de uma sociedade hostil e invasiva perante a qual ele não tem ele-

mentos internos suficientes para lidar. Além de ser órfão de mãe – idealizada na 

Fada Madrinha – e com um pai bom e amoroso, mesmo que tomado pelo desejo 

de ter um filho como projeto e extensão dele mesmo, os personagens da peça re-

presentam valores morais, aspectos corruptos, sedutores e infantis que o cercam e 

confundem. No âmbito da ética, a peça promove o questionamento sobre o proces-

so de humanização na metáfora do Pinóquio, que deixa de ser um boneco de ma-

deira, inerte, sem sentimentos e sem responsabilidades para tentar se humanizar. 

Esta forma de teatro, que busca agir no âmbito da Ação Social da empresa, 

precisa se manter atenta para poder integrar as necessidades da empresa, a admi-

nistração de verbas vinculadas a incentivos fiscais e o próprio processo do grupo 

que, quando desviado, pode perder parte de seus princípios e conquistas. Quando 

garantida a estabilidade das condições, como as relações de trabalho, a presença de 

atores somente do grupo, o tempo necessário de encenação e um tipo de produção 

familiar ao grupo, a probabilidade de evolução e crescimento é maior.

2.6. TEATRO POPULAR NA EMPRESA 

Esta modalidade teatral é a focalizada nesta dissertação: um teatro criado por 

e para trabalhadores no âmbito da empresa, com temáticas ligadas à realidade 

destes e da própria organização com o objetivo de mobilizar transformações pes-

soais e sociais.

Esta forma de teatro, vinculada a uma posição ideológica de apreensão do mun-

do e de atuação nele, é a que se inspira no teatro de Brecht, Boal e Lopes. É o teatro 

que busca a reflexão ideológica, a transformação do espectador em ator e o jogo 
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libertário pessoal inserido na expressão coletiva. A partir da dimensão do imaginá-

rio, o Teatro Popular na Empresa favorece que o atuante trabalhe a sua dimensão 

estética tornando presente, no aqui-e-agora, seu papel e sua função social. Lopes 

propõe o uso do Jogo Dramático como o caminho da transformação para a constru-

ção do conhecimento, meio de expressão e comunicação, propondo “tocar a reali-

dade e contá-la através do Jogo Dramático exercido livremente” (LOPES, 1981:86). 

Neste sentido, Alexandre Luiz Mate (1989), na sua dissertação de mestrado, dedica 

um capítulo à analise do livro Pega Teatro, de Lopes (1981), em uma comparação 

com a análise do Jogo Dramático Infantil, de Peter Slade (1987), e do Jogo, Teatro 

e Pensamento, de Richard Courtney (1968) Mate retoma a proposta de que “o jogo 

dramático é uma arte intergrupos e que implica uma outra concepção dialógica de 

história e de ação política”. Segundo Mate, referindo-se à proposta de Lopes, “A 

autora defende ainda a proposta de um teatro popular, feito a partir do Aqui-Agora, 

com o objetivo de, no processo de criação, o atuante entender seu contexto e, dessa 

forma, poder transformá-lo como sujeito histórico” (MATE, 1989:52 e 56).

O Teatro Popular na Empresa é a proposta de inserção permanente do artista-

trabalhador no cotidiano, derrubando verdades absolutas, dogmas e propostas con-

formistas, para buscar novos olhares, re-discussões e re-traduções da realidade. Ele 

funciona enquanto processo e resultado. A sua coerência está em como pensá-lo e 

realizá-lo, tanto na sua construção, no processo educativo e estético, quanto na sua 

atualização também pedagógica e teatral diante de uma platéia. É duplamente dia-

lética a dinâmica porque interfere na realidade social, num universo corporativo, 

e convida ao desafio da transformação em um âmbito que estabelece um contrato 

com seus funcionários para servir a processos de produtividade que favorecem 

uma organização de serviços e a busca de lucro. Trata-se de um teatro que vai no 

contra-fluxo sem pretender derrubar chefias, gerentes ou diretorias, mas que ao 

mesmo tempo horizontaliza a relação de criação de seus participantes. É também 
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um teatro que lida com paradigmas e contradições tentando por um lado promover 

a consciência crítica, inclusive sobre a realidade empresarial, com todo o risco de 

sucumbir, e por outro lado estabelecer um vínculo de confiança com a corporação 

de forma a poder continuar dialogando com ela de maneira filosófica, pedagógica 

e ideológica. Busca-se um teatro que não importa formatos externos, mas busca 

criá-los a partir da descoberta e apropriação dos meios de expressão teatral de 

seus atores de forma emancipatória e a mais autônoma possível. Constitui-se tam-

bém numa forma de interferência no dia-a-dia dos funcionários, trazendo questões 

pertinentes a serem discutidas, analisadas, defrontadas através de uma linguagem 

teatral e lúdica com o máximo de recursos estéticos elaborados pelo grupo e com-

partilhados com o público.

 Augusto Boal (2008) propõe que se criem formas teatrais correspondentes ao 

ato de libertação a que o teatro se presta desde o início dos rituais dos Cantos Diti-

râmbicos, quando o espectador participava livremente sem hierarquia e sem restri-

ção, antes de serem estabelecidos formatos a partir do Sistema Coercitivo de Aris-

tóteles, onde o coro representava a massa popular e os aristocratas representavam 

os protagonistas da peça teatral. O autor mergulha no Projeto de Teatro Popular, 

que destrói a barreira entre atores e espectadores e mais tarde entre protagonistas 

e coro através do sistema Coringa: “Assim tem que ser a ‘Poética do Oprimido’: a 

conquista dos meios de produção teatral” (BOAL, 2008:13). 

Neste sentido, no grupo em questão, buscou-se que o espectador pertencente 

ao público interno da companhia se transformasse em ator e retornasse ao papel 

de espectador quando assim quisesse. Ao mesmo tempo, as encenações dificilmente 

traziam protagonistas realizando papéis principais. As escolhas dos textos, roteiros 

e temas traziam sempre a possibilidade e a proposta da presença de personagens 

igualmente protagonistas da narrativa teatral e atores igualmente protagonistas do 

processo de criação. 

Performance



69

Boal desenvolve uma série de Técnicas de Teatro do Oprimido, com maior ou 

menor participação da platéia, com menor ou maior freqüência de ensaios, desde o 

Teatro Invisível, que se esconde atrás de ações dramáticas cotidianas, até o Teatro 

Fórum, que promove a entrada do espectador de forma temporária no espaço cêni-

co. O conceito que acompanha cada proposta e cada método de trabalho permanece 

sendo a capacidade de todos pela prática do teatro em direção à transformação da 

sociedade em um ambiente mais justo e humanizado. A prática do Jogo, também 

presente nas teorias e práticas de Boal, traz a regra e traz a liberdade necessária 

para se viver a experiência da criação, e é através do corpo do ator que se joga: 

O corpo, no trabalho como no lazer, além de produzi-los responde aos estímulos 

que recebe, criando, em si mesmo, tanto uma máscara muscular como outra de 

comportamento social que atuam, ambas, diretamente sobre o pensamento e as emoções 

que se tornam, assim, estratificadas. 

(BOAL, 2008:16)

Para Boal, o Teatro do Oprimido, nascido na América Latina, tem dois conceitos 

básicos: primeiro, a transformação do espectador, “ser passivo, recipiente, deposi-

tário, em protagonista da ação dramática, sujeito, criador, transformador; segundo 

– não tratar apenas de refletir sobre o passado, mas sim preparar o futuro” (BOAL, 

2008:18). Ele considera que só o espectador transformado em protagonista é que 

pode impedir que o teatro mantenha-se na sua função catártica e mais alienante. 

É também um traço deste teatro o fato de poder ser praticado em qualquer espa-

ço, inclusive nos teatros, e por qualquer um, inclusive por atores. Na empresa, é 

possível se praticar um Teatro Popular inspirado no Teatro do Oprimido, não no 

modelo de um teatro de propaganda ou mesmo didático, ambos ligados a situações 

de urgência, mas sim no sentido de temáticas vinculadas à realidade dos atores, de 
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um diálogo entre pessoas do mesmo segmento social vivendo realidades semelhan-

tes com necessidades parecidas. Este teatro permite ao ator-cidadão dialogar com 

interlocutores do seu cotidiano: colegas e chefias, mobilizados pelos mesmos as-

suntos, buscando a experiência do questionamento através do divertimento. Como 

poetiza Brecht:

Nosso teatro precisa estimular a avidez da inteligência e instruir o povo no prazer de 

mudar a realidade. Nossas platéias precisam não apenas saber que Prometeu foi libertado, 

mas também precisam se familiarizar com o prazer de libertá-lo 

(BRECHT apud LOPES, 1981:4)

Existem algumas categorias que definem um Teatro Popular, segundo Boal, 

no contexto dos anos 1970, ligados aos CPCs – Centros Populares de Cultura – e 

ao movimento dos trabalhadores da época. Estas categorias, embora não sejam 

literalmente aplicáveis à empresa, principalmente devido aos paradoxos de um 

projeto teatral na empresa – que serão apresentados ainda neste capítulo –, po-

dem ser consideradas inspiradoras do caráter do Teatro Popular na Empresa. Estas 

categorias são: Teatro Popular construído pelo Povo e para o Povo, que é o caso 

do segmento populacional de atores e espectadores da empresa apresentando e 

assistindo temáticas, personagens e linguagem em comum; Didático, mais urgente, 
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menos presente na experiência da empresa, pelo intuito de mergulhar em poéticas 

menos direcionadas ou urgentes e mais abertas à construção do próprio espectador; 

Cultural, com a perspectiva da análise dos fenômenos sociais, aberto à discussão de 

qualquer tema; Implícito, espetáculos que não revelam de imediato o seu conteúdo, 

podendo aplicar aqui o teatro metafórico utilizado diversas vezes na empresa; Ex-

plícito, quando o público popular pode estar presente mas o tratamento do teatro 

não é crítico o necessário, a exemplo das novelas, como aponta Boal.

Brecht, Boal, Buenaventura e Lopes incluem na concepção de um Teatro Po-

pular os três processos pedagógicos, estéticos e políticos: o de aprendizagem e 

apropriação criativa do grupo, o de encenação e o de apresentação diante de 

uma platéia. É esta tripla composição que consegue realizar a aventura humana 

e teatral em direção ao desenvolvimento, conhecimento e transformação pessoal 

e coletiva.

O Teatro Popular na Empresa apresenta um modelo próprio, mesmo que ins-

pirado nos autores acima mencionados, sendo importante considerar a sua origi-

nalidade e capacidade de autoria principalmente no que diz respeito à abertura 

da linguagem, que pode até incluir uma proposta surrealista, diferentemente do 

que afirma Boal, para quem no Teatro Fórum “a peça pode ser em qualquer estilo 

(realista, simbólica, expressionista, etc.) menos ‘surrealista’ ou quaisquer outros 

estilos irracionais, pois o que se pretende é discutir razões em situações concretas” 

(BOAL, 1979:151).

Espetáculo Trash
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3. PARADOXOS 

Na medida em que o projeto nasce e se desenvolve, a proposta adapta-se a 

algumas regras, princípios e características da cultura interna e da linha ideológica 

da organização. Caso contrário, o projeto não teria continuidade e nem aceitação 

na própria diretoria da empresa. A diretoria entende que o limite do teatro é se 

antecipar a qualquer possível choque de interesses. Neste sentido, pode ser, e a em-

presa assim permite e estimula, um teatro questionador de aspectos da própria em-

presa, mas não reivindicativo. Sendo assim, nenhuma proposta de encenação pode 

questionar o sistema de organização empresarial ou mesmo a linha de atuação de 

sua diretoria, e nem mesmo dirigir críticas personalizadas a diretores, gerências ou 

chefias. Esse é, talvez, um dos grandes aprendizados realizados e sustentados ao 

longo dos anos, transformado em um paradoxo que acompanha e dialoga com o 

processo criativo. 

Os paradoxos que passam a fazer parte do Teatro na Empresa referem-se a 

aspectos ideológicos e estéticos na medida em que a proposta é introduzida num 

ambiente que não é artístico e que atende a interesses comerciais. Mas é justamente 

porque o projeto nasce em um berço empresarial que aparecem possibilidades e 

desafios significativos para sua sobrevivência e transformação. 

O primeiro espetáculo nasce de forma paradoxal, dado que se situa diante de 

focos diferentes aos da empresa. Por um lado, o espetáculo encenado apresenta 

como mote a frase: Um galo sozinho não tece uma manhã, uma solicitação do 

Departamento de Recursos Humanos. Por outro lado, o pedido dos funcionários 

pela continuidade do projeto é sinal da vontade de um canal artístico de expres-

são e encontro.

André Angelides, ex-funcionário e ex-corretor da empresa, ator do primeiro 

espetáculo do grupo, lembra da época como um fato marcante:
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Foi de uma importância muito grande, pois com esta peça houve uma integração maior 

entre os funcionários da Porto Seguro, visto que as convocações para os ensaios sempre 

eram bastante comentadas na companhia. Movimentou a companhia inteira, porque 

cada personagem era de um departamento diferente. Desta forma, a integração entre 

os departamentos foi ficando cada vez maior, aproximando os funcionários, para maior 

amizade, e motivados e mais felizes, e maior desembaraço entre eles. Creio que todos 

passamos a produzir mais e melhor, num ambiente mais alegre e feliz. 

(ANGELIDES, 2009, entrevista)

O grupo de teatro acompanhou cinco gestões de gerências do Departamento de 

Recursos Humanos depois de Monika Staudacher. Cada uma se envolveu de uma 

maneira, apoiando o projeto com posturas variadas. Exemplo disto é a fala do Ge-

rente Ander Silva (1991), que se identifica com a intenção inicial de Staudacher:

Uma peça de teatro põe a realidade nua e crua, tal como ela é sentida pelas pessoas. Ali 

elas representam suas ansiedades, medos e angústias em relação ao trabalho e à vida 

em geral. Isto acaba se tornando um indicador muito bom para a empresa, permitindo 

verificar problemas e rever algumas posturas. 

(SILVA, 1991, entrevista) 

Durante todos os anos foram respeitados, no geral, os procedimentos criados que 

deram a marca do projeto e de sua evolução. Mesmo assim, a cada gestão iniciavam-

se novas negociações, relatos sobre a atuação do grupo dentro da companhia, recur-

sos, tarefas, limites para se estabelecer um novo acordo de funcionamento e atuação.

A coordenação de Recursos Humanos, com exceção da primeira gestão, não se 

envolveu nos planejamentos ou reflexões do projeto. Geralmente, eram conversas 

operacionais ou de desdobramento de atividades – treinamentos – nas quais eram 

solicitadas performances para algumas campanhas, organização de Jogos de Inte-

gração entre funcionários, criação da Comissão de Lazer e Cultura.

Espetáculo  Bailei na Curva
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Porém, havia também situações que ameaçavam a continuidade do projeto, 

principalmente quando este passava para o Departamento de Marketing. Depois de 

10 anos de atuação, experimentamos a primeira ameaça demissionária por discor-

dância de objetivos em relação à inclusão dos funcionários nas atividades. O Depar-

tamento de Marketing, na época, preocupava-se com a imagem da organização sem 

necessariamente olhar para a sensibilidade e participação dos funcionários ou para 

a proposta de interferir criticamente no cotidiano de trabalho. A possibilidade de 

afastamento abortada demonstrou apoio da diretoria à continuidade do projeto.

O reconhecimento da arte teatral como contribuição à vida das pessoas é publi-

camente expresso por outro Gerente de Recursos Humanos, como vemos a seguir:

O teatro dentro de uma organização tem um significado que ultrapassa os limites de uma 

atividade cultural. Ele (o teatro) é uma ferramenta de integração, que estimula novas 

relações dentro da empresa, desperta a criatividade e possibilita a oportunidade para as 

pessoas explorarem seu potencial latente, quer seja artístico ou pessoal. 

(CANADÁ FILHO, 1995)5.

Manifestações e posturas como estas, por parte da empresa, e a atenção por 

parte do grupo para adaptar-se às possibilidades de atuação são fatores que per-

mitem a um projeto deste tipo sobreviver, crescer e interferir criativamente numa 

organização, mesmo lidando com a presença de paradoxos.

5  Trecho do depoimento do Gerente do Departamento de Recursos Humanos em 1995, João R. Cana-
dá Filho, no programa do espetáculo Verso do Avesso, criação coletiva sobre conflitos, valores e relações dentro 
da empresa.
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3.1. ENTRE A MUDANÇA IDEAL E A MUDANÇA POSSÍVEL

O grupo que é o foco deste trabalho passou por uma série de experimentações 

e transformações tanto em relação ao desenvolvimento de uma linguagem teatral 

quanto ao vínculo com a empresa inserido no contexto político da época, que foi 

apresentado na introdução deste capítulo.

 

Uma indagação que se apresenta é: como poderia haver coerência política, 

tanto no processo de trabalho com os integrantes do grupo, como nas questões a 

serem discutidas através das encenações com o público, no contexto de uma em-

presa? Como poderia se desconstruir, no espaço do grupo, uma possível hierarquia, 

incorporando nas atitudes e posturas destes características de abuso de poder, que 

os funcionários vivem na empresa no nível de cargos e funções? Como viver uma 

experiência democrática e de livre expressão inseridos nesta moldura? Como abor-

dar questões polêmicas, nas reuniões e nas encenações, que poderiam ameaçar a 

“tranqüilidade” e o status quo da instituição?

Um exemplo dessa situação paradoxal é a encenação da peça O Túnel (1985), 

escrita em 1968 por Dias Gomes, incluída na Feira Brasileira de Opinião, censurada 

na época da ditadura e montada na empresa em um período mais aquecido poli-

ticamente no país. O início do processo de montagem se deparou com o embate 

entre anseios de resistência de alguns funcionários do grupo perante a empresa e 

o espaço livre de expressão que esta nos oferecia. A peça apresenta personagens 

aprisionados durante 14 anos em um túnel subitamente bloqueado no Rio de Ja-
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neiro – alusão ao período de ditadura militar. Esses personagens, identificados 

pelo tipo de carro que possuíam – homem da Mercedes, homem do Fusca, homem 

da Kombi – e impedidos de sair, passam a se relacionar através de um cotidiano 

recheado de conflitos e sob a orientação-imposição de uma voz misteriosa que se 

escuta de vez em quando pelo alto falante.

A peça traz a metáfora dos anos de fechamento e repressão vividos na época 

do Ato Institucional – AI-5 – mecanismo de censura e repressão durante o regime 

militar no Brasil. O estudo do texto e a encenação, no seu contexto histórico, pro-

vocaram uma crise no próprio grupo. Alguns integrantes quiseram iniciar um mo-

vimento contra a própria empresa, vivendo assim o próprio texto. Era impossível 

sustentar o movimento, porém, este favoreceu o processo de amadurecimento do 

grupo quanto à percepção sobre a necessidade da coexistência entre trabalhadores 

e chefias numa empresa que, afinal de contas, oferecia a possibilidade da expressão 

artística. Formou-se um espaço fértil para integrar o trabalho de criação artística 

com a crítica e a própria produtividade dos funcionários. Enquanto seres com inte-

lecto e subjetividade, na acepção de Murphy (2002), podia-se pensar em um traba-

lho criativo no palco e nos departamentos. Podia-se construir a viabilidade opera-

cional e econômica da organização em relação à criação teatral. É claro que, caso 

não se aprendesse a aproveitar e a mediar a postura crítica dos participantes do 

grupo, existia a possibilidade de interrupção do projeto. Mesmo assim, tratava-se 

de uma empresa preocupada com valores humanos e princípios éticos que constam 

em sua filosofia empresarial e que vê com bons olhos o fato de os trabalhadores se 

apresentarem e mobilizarem outros colegas.

Espetáculo Work Flash Shopping
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3.2. ENTRE A IMITAÇÃO DA REALIDADE E A RE-LEITURA ESTÉTICA

A linguagem do naturalismo é a mais próxima do realismo do dia-a-dia da 

empresa e dos referenciais culturais dos funcionários. O processo teatral do grupo 

acompanhou um percurso de desconstrução de linguagem. Buscou-se reverter o 

naturalismo para levá-lo, através da imagem poética e de maneira simbólica, a 

sistemas cognitivos e de envolvimento que convidam ao esforço psíquico e mental 

de atores e espectadores como uma maneira de re-elaboração da realidade. 

Esta desconstrução enquanto metodologia é baseada também no processo 

evolutivo da teatralidade, elaborado pela diretora e teatro-educadora Joana Lo-

pes (1981), que propõe o favorecimento, nos atuantes, da passagem da expressão 

teatral espontânea para a combinada e planejada. Este trânsito se baseia na consta-

tação de que o adulto possui uma expressão teatral, com certo grau, condicionada 

e censurada socialmente após a infância e não articulada a partir de sua esponta-

neidade – este processo será referido de forma mais aprofundada nos capítulos 3 e 

4 desta dissertação. 

Assim, é paradoxal instalar uma cultura teatral, antes inexistente e não natu-

ralista, que se afasta de um referencial principalmente dos programas de TV e das 

novelas, ao qual o público da empresa em geral tem maior acesso. A moldura da 

organização impede qualquer radicalização na expressão teatral. Por este motivo, 

também, torna-se um desafio a procura de manifestações estéticas criativas que, 

provocando algum tipo de impacto, consigam interferir no cotidiano da empresa, 

um cotidiano mais traduzível e poético. 
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 3.3. ENTRE O SONHO GRUPAL E AS REGRAS DA CORPORAÇÃO

Apresenta-se como um paradoxo a maneira de trabalhar em grupo, diferente 

e paralela ao dia-a-dia laboral na empresa: a descentralização, sem a perda de 

autoridade da coordenação, a distribuição de tarefas em comissões de produção, 

a decisão grupal sobre qual será a montagem seguinte, as conversas sobre a ética 

interna do grupo e as regras de sua organização interna. Estes mecanismos fazem 

parte de uma abordagem quase que subterrânea na medida em que o grupo estabe-

lece um código de funcionamento próprio e original, às vezes desconhecido ou até 

oposto em relação à vida interna na empresa.

Fazem parte dos debates internos do grupo as queixas dos atores em relação 

às “injustiças” nas relações interpessoais nos departamentos e a comparação com 

o vínculo de trabalho em relação ao grupo de teatro. Este paradoxo se multiplica 

quando, no próprio grupo, surgem posturas contraditórias, de intolerância, desres-

peito ou uso de poder. O cuidado com a democracia é permanente, dado que não é 

através de mandatos que se mudam posturas e atitudes impregnadas, nos próprios 

atores, de uma cultura social imediatista, de consumo e muitas vezes autoritária.

O grupo de teatro propicia um espaço de encontro de pessoas semelhantes, an-

tes aparentemente anônimas na organização, agora mergulhadas de forma coletiva 

na visibilidade e no reconhecimento. O sonho, alguns sonhos, são um horizonte 

comum e motivador, mesmo que não realizáveis exatamente como se deseja. O fato 

de os participantes estarem no grupo significa para eles partilhar de uma utopia 

comum: “fazer teatro como imaginamos e queremos, com uma proposta estética e 

política desafiadora dentro de uma empresa” (LLANIR, 1999, entrevista). 

Entre 1998 e 2000, o grupo se alojava na “casinha”, um espaço dentro da 

empresa ainda não reformado para servir como espaço para o ambulatório. Quase 

como a edícula de uma casa, os atores se apropriam com alegria do espaço e o 
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preparam para servir como espaço de encontro, para ensaios curtos, para guardar 

figurinos e adereços. É a única vez que o grupo recebe um espaço exclusivo e, de 

certa forma, separado em relação ao resto da empresa. O ambiente é de tanta ale-

gria que a qualquer hora é celebrado o fato de poder estar ali, a graça de pertencer 

a um grupo criativo de trabalho teatral inserido numa estrutura empresarial que 

ao mesmo tempo lhes garante um trabalho, salário e estabilidade. Cada encontro, 

ali, é uma “festa”, na medida em que garante um certo isolamento do restante da 

companhia, preservando as características do tipo de encontro social do grupo e 

a possibilidade do encontro não formal em diferentes horários, inclusive na hora 

do almoço ou algum intervalo planejado de trabalho. Essencialmente sonhadores, 

como afirma novamente Llanir, ator-cidadão da área de vendas:

Confrontar o sonho e a realidade é uma forma de questionar os reais porquês dos 

acontecimentos, dos sentimentos e da própria vida e suas misteriosas ramificações, como 

uma gigante árvore, mãe sabedoria. O infinito aqui começa... 

(LLANIR, 2000, entrevista)

Espetáculo Quixote
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3.4. ENTRE O ESPAÇO FORMAL E O ESPAÇO NÃO FORMAL

O caráter alternativo do projeto refere-se ao fato de ter-se constituído um es-

paço não formal dentro de um espaço formal. O teatro acontece como uma forma 

de educação não formal onde o espaço de relações de confiança possibilita uma 

nova forma de pensar o mundo. Resgata-se o papel do homem como criador e 

artista de obras não formatadas, padronizadas ou globalizadas, e sim que atendam 

ao exercício do pensar criativo e da construção de uma Poética – metáfora da rea-

lidade. “O Jogo Dramático é um exercício poético de e para a liberdade (...) Será o 

Jogo nascido de nós, da América Latina, jogo de combate, prazer, agonia e alegria 

porque assim são os nossos dias?” (LOPES, 1981:4). 

Criam-se novos códigos de organização dentro da própria empresa: horários 

para ensaios fora do expediente; o uso de uma linguagem artística diferente da 

linguagem do trabalho; temáticas abordadas não comuns ao cotidiano da compa-

nhia; aprofundamento ao se trabalhar as relações interpessoais; a transformação 

do horário de almoço no encontro entre atores e espectadores; acesso e interação 

no espaço da empresa com os familiares e amigos dos atores-cidadãos nas apre-

sentações dos finais de semana.

O grupo constitui-se em um espaço alternativo na medida em que é diferente 

do fazer cotidiano. O espaço físico, com linhas retas, objetos organizados e cores 

sóbrias, abre-se para um espaço de ensaios com formas variadas, objetos distribuídos 

informalmente e cores múltiplas. O espaço de trabalho hierarquizado e de tarefas ad-

ministrativas abre brechas para um espaço horizontalizado, de apresentação artística, 

inter-relação palco-platéia, luz e sonoridade inéditas em um ambiente de trabalho. 

O teatro em questão apresenta alguns aspectos semelhantes ao teatro experi-

mental e amador, fora do circuito comercial da época, na medida em que é ques-

tionador, paralelo, independente. Felisberto Sabino (1999) analisa, como será apro-

Espetáculo Trash
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fundado no capítulo 4, algumas características do teatro alternativo em meados 

das décadas de 1970 e 1980 e, a partir dessa análise, constatamos que o projeto 

da Porto Seguro pode ser incluído em uma forma de produção não empresarial 

e, o que é mais paradoxal, ao mesmo tempo estando dentro de uma estrutura 

empresarial. Sabino, ao analisar o teatro alternativo, reforça a visão de um teatro 

profissional que não se insere no âmbito comercial, como por exemplo no nível da 

produção. No entanto, no nosso caso, mesmo não estando inserido no circuito e 

nos moldes tanto do teatro profissional como do comercial, a empresa patrocinava 

as produções do grupo; no início com verbas menores e ao longo do processo am-

pliando as possibilidades de contratar profissionais de cenografia, figurinos, ade-

reços, iluminação e programação visual. Somente um dos espetáculos, Pinóquio, 

uma Aventura em Busca de Ser, última encenação do grupo, foi favorecido com a 

Lei Rouanet e administrado por um escritório de marketing cultural.

Os conflitos que poderiam surgir e alimentar os atores eram relativos à es-

truturação de um processo de aprendizagem novo que era conduzido ao mesmo 

tempo em que se buscava autonomia dos mesmos para a sua evolução. Realizar um 

teatro alternativo numa estrutura mais definida oferece conflitos. Na conciliação,  

elaboração e administração de conflitos, entre o espaço hierárquico da empresa 

e este novo espaço, com regras próprias, mas em um universo flexibilizado e de 

autoria, é que reside o sentido da invenção de um modelo de Teatro Popular na 

Empresa, que será aprofundado no capítulo 4. 
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3.5. ENTRE A ARTE E O COTIDIANO

A reflexão sobre a possibilidade de conciliar o cotidiano de uma companhia 

com o fazer teatral é importante, já que o teatro significa um canal de expressão e 

respiro para atores e espectadores. Entretanto, o teatro pode alimentar a criativida-

de e a participação dos funcionários e, até mesmo, melhorar o seu desempenho.

Herbert Read (1986) faz uma análise sobre a relação entre arte e educação na 

era tecnológica e valoriza a imaginação como o aspecto necessário para reascender 

a sensibilidade atrofiada do adulto e reaproximar o homem de sua própria essência. 

Segundo Read, com o uso da arte se produz rompimentos das inibições e conven-

ções da rotina, permitindo a realização do homem de formas inesperadas:
 

O processo de renovação em uma civilização já estabelecida é realizado pelos artistas, 

e é por isso que a vitalidade de uma civilização depende sempre do funcionamento 

livre do processo estético. É por este motivo que uma civilização sem arte perece e uma 

civilização tecnológica perecerá a menos que possa arranjar uma saída, ou melhor, uma 

entrada, para o espírito formador da imaginação. 

(READ, 1986:100)

Aqui radica a sabedoria das empresas que incorporam na sua estrutura coti-

diana a arte, até por entender que esta pode alimentar a criatividade do trabalho.  

O trabalho do Teatro na Empresa mostra-se desafiador tanto no processo dos ato-

res, quanto nas apresentações para os espectadores. Quebram-se os paradigmas 

de um cotidiano concreto onde a subjetividade é muitas vezes restrita às tarefas 

ligadas à produção de trabalho. Conciliar a ficção criada no palco com a realidade 

do dia-a-dia pode ser um caminho difícil que leva à frustração e à desistência. 

No teatro épico, a preparação do momento ficcional e imagético do palco como  
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processo de Dramaturgia Cênica se baseia justamente na pesquisa e elaboração de 

uma abordagem concreta e formal. Assim, ambas as dimensões encontram-se no 

espaço cênico onde dialogam as narrativas do conflito através de uma poética de 

ações, gestos, sons, palavras, objetos, luz. 

A imaginação pode permitir a transgressão provisória da realidade criando 

um novo tempo num novo espaço. Transcrevo aqui trechos do texto escrito por 

Jayme Garfinkel Brasil, vice-presidente da empresa Porto Seguro, no programa 

do espetáculo Quixote6, expressando a sua aposta no grupo enquanto trabalho 

subjetivo e imaginativo:

Dom Quixote, um cavaleiro delirante, fora de época, enlouquecido pelas suas 

fantasias e acompanhado por um escudeiro gordo, que montado em um burrico 

quer lembrar o herói dos limites e da realidade. (...) Ocorre-me que quando a gente 

vai em busca de um sonho, existe sempre uma platéia (os outros ou uma parte deles) 

que ri de nossa loucura. 

(GARFINKEL, 1990, depoimento no programa do espetáculo Quixote)

Assim, o grupo é acompanhado “na sua loucura”, podendo ser avalizado por 

quem representa a concepção filosófica e ideológica da empresa. Ao mesmo tem-

po, expressa a valorização e o respeito do ser diferente, característica de quem faz 

parte do grupo de teatro:

 

 (...) se assim como ocorre no lançamento de cada novo produto, a cada novo dia, ao 

se montar cada peça, são moinhos ou são dragões? Não importa: fazem parte da nossa 

existência como obstáculos necessários para que a vida tenha valor e emoção. Que 

importa se riem de nós? 

(GARFINKEL, 1990, depoimento no programa do espetáculo Quixote)



A cada ano de crescimento, a organização perde inevitavelmente um pouco de 

seu controle sobre os valores e concepções de diretores, gerentes e chefias. Mui-

tos desconhecem o significado e os benefícios de um trabalho cultural e artístico 

dentro da organização. Não basta que o dono da companhia preze a atividade em 

determinado momento. Por esse motivo, persiste certa resistência de algumas che-

fias em relação ao envolvimento dos funcionários de suas equipes com a atividade 

teatral, enquanto outros apóiam a mesma, reforçando assim o crescente número de 

envolvidos no projeto.

De qualquer maneira, o Quixote com a sua utopia a galope mantém vivo o 

caminho dialético em direção à vida e seu movimento, mesmo que sejam gigantes 

e não moinhos o estímulo de suas ações.

O grupo de teatro constituiu-se como um segundo grupo de trabalho para seus 

integrantes, considerando que já fazem parte de uma equipe de trabalho nos seus 

respectivos departamentos na dimensão de um trabalho formal. Um novo grupo de 

trabalho com normas próprias, re-significadas ao longo do percurso. Novos papéis, 

expectativas, desempenhos e comportamentos. A arte que circula em um espaço 

diferente dos corredores, espaços com computadores, rampas e elevadores. 

Assim, passeia, entre os departamentos dos três prédios da organização, o 

personagem que representa o cosmonauta russo Yuri Alekseyevich Gagarin6, 

 

6  Primeiro ser humano a sair da Terra, deu uma volta ao redor da mesma em 12 de abril de 1961.

Espetáculo Quixote
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usando um capacete de motocicleta e roupas prateadas de plástico, em câmera 

lenta, acompanhado da trilha sonora do músico minimalista Philip Glass, rodando 

no equipamento de som móvel. “Gagarin” propõe a cada funcionário que olhe para 

sua mesa e depois troque de lugar com algum colega e, enquanto olha para o novo 

espaço, de longe avista o seu próprio. Consegue-se esta “viagem” enquanto a área 

de segurança desliga as luzes dos departamentos, para produzir uma ambientação 

adequada, como combinado, durante 10 minutos por andar. A imagem inusitada, 

em um dia de trabalho normal entre as 8 e as 12 horas, surpreende os funcioná-

rios e interfere no seu cotidiano de telefonemas, contas e reuniões. A performance 

chama-os a refletir sobre o espaço de si mesmo, do outro e da organização, a 

partir da célebre frase, única fala do ator que representa Gagarin, o primeiro ser 

humano a ver a Terra a partir do espaço, que expressou com espanto e prazer: “A 

Terra é azul”. A cena teatral se inspira na percepção do astronauta russo sobre a 

valorização do planeta através do, literalmente, olhar do “lado de fora” que ele 

teve quando passeava pela órbita da Terra. A expressão sobre a beleza e a cor do 

planeta acrescenta-se à humanidade, nos anos 1960, com uma mensagem reflexiva 

favorecida pelas viagens espaciais da época e a telecomunicação.

A dimensão artística pode se impregnar entre os materiais de escritório através 

de instantes fecundos. Um colega vestindo um personagem cosmonauta dentro de 

outra função na organização se apresentando para outro colega enriquece a com-

plexidade e diversidade de funções.

 Garfinkel (2008) reconhece como importante que o funcionário exerça e prati-

que mais do que uma função dentro da organização enquanto papéis conciliáveis,  

concordando com o pensamento de Robbins, focalizado no comportamento  

humano nas organizações quando há conflito de expectativas: “o compromisso com 

um papel pode tornar difícil o desempenho de outro. Em casos extremos, pode-se ter 

uma situação em que dois ou mais papéis são contraditórios” (ROBBINS, 2005:382).



86

 Nestes casos, há chefias que pressionam, claramente ou não, para que determi-

nado ator-cidadão saia do grupo por considerar que está havendo atrito de funções 

em termos de tempo e de compromisso. O Departamento de Recursos Humanos en-

tende que aspectos que se diferenciam do dia-a-dia de trabalho resultam na com-

posição de uma nova maneira de compromisso e responsabilidade organizacional. 

De qualquer maneira, cada chefia de departamento possui a autonomia de pensar 

e agir de acordo com seus próprios conceitos sobre o assunto. Em várias ocasiões, 

no nosso caso, foi sugerido que se tratasse o tema em reuniões de gerências com a 

diretoria, o que aconteceu algumas vezes, mas esta iniciativa não se sustentou ao 

longo do tempo. 

Mesmo o grupo vivendo conflitos e resistência de coordenadores, gerentes e 

chefias, e pensando no conceito e prática da cidadania organizacional, os inte-

grantes da diretoria da Porto Seguro se identificavam com a abordagem de Robbins 

(2005) a seguir:

As organizações bem-sucedidas precisam de funcionários que façam mais do que os 

seus deveres usuais e apresentem um desempenho que ultrapasse as expectativas (...) as 

organizações precisam de funcionários que adotem um comportamento de ‘bom cidadão’ 

– como fazer declarações positivas sobre o trabalho de seu grupo e da empresa. (...) As 

organizações querem e precisam de funcionários que façam coisas que não constam de 

suas tarefas formais. A evidência mostra que as empresas que possuem este tipo de gente 

mostram um desempenho melhor quando comparadas com outras. 

(ROBBINS, 2005:22)

Durante parte do seu tempo de existência, o grupo administrou conflitos entre 

o teatro e o expediente. Muitas vezes isso implicava escolhas, mesmo que provo-

cassem o abandono do teatro. Pertencer a este grupo de trabalho diferente trazia 
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um status e às vezes uma condenação. O status de pertencer a um grupo “especial” 

estimula o ator-cidadão a atender seus desafios, seja para se sobressair, seja para 

contestar atitudes preconceituosas de chefias ou colegas de trabalho.

Como foi mencionado na Introdução, um objetivo importante do projeto era 

acrescentar ao universo pouco crítico dos trabalhadores alguma perspectiva maior 

de transformação. Cabe aqui mencionar a série de dificuldades que atravessaram 

diversas fases do projeto com os próprios participantes. Não foram poucos os mo-

mentos de esvaziamento, principalmente quando se estava no meio do processo de 

uma montagem, muito antes da estréia, com a dificuldade de visualizar os resulta-

dos; de desistência, devida à pressão de chefias ou mesmo por falta de motivação 

para continuar, nos primeiros meses de trabalho – situação que alguns atores-

cidadãos apresentaram diversas vezes, por se tratar de um projeto de autogestão e 

de padrões novos para seus participantes. Afinal, uma proposta deste tipo por um 

lado seduz, por se tratar de um mergulho em um projeto progressista e humanista 

e, por outro lado, cria resistências, reafirmando uma visão de mundo apoiada no 

consumo, no egoísmo e no individualismo. 

Deslocar a arte dos palcos e galerias em direção aos âmbitos cotidianos possibi-

lita tocarmos na subjetividade com verdade, com inteligência e sensibilidade. Read 

Teatro Treinamento
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(1986) insiste na necessidade da experiência da arte no ambiente de trabalho para 

sermos mais integrados, menos fragmentados:

Temos de viver a arte se quisermos ser permeados pela arte. Devemos pintar de 

preferência a apreciar quadros, tocar instrumentos em vez de ir (unicamente, sic) a 

concertos, dançar, cantar e atuar nós mesmos engajando nossos sentidos no ritual e na 

disciplina das artes. Então, uma coisa pode começar a nos acontecer: passarmos a ter 

influência sobre nossos corpos e nossas almas. 

(READ, 1986:52)

Cria-se uma situação paradoxal por se tratar de uma proposta de liberdade de 

expressão dentro de uma estrutura inserida no sistema capitalista de produção, 

restritiva em alguns aspectos, motivadora em outros. Nesse sentido, a contribuição 

de Herbert Read relaciona-se, como dito anteriormente, com o resgate da dimensão 

da imaginação na era tecnológica e da importância do ensino da arte para adultos, 

fusionando trabalho e entretenimento. 

Manoel Sabino Neto ressalta, no resgate que faz da época, um aspecto das im-

plicações do grupo no tempo de hoje: 

Certamente, os movimentos atuais são frutos dos conceitos desenvolvidos da época do 

teatro. Os funcionários atuais são incentivados pelos seus líderes de hoje, que eram os 

funcionários do tempo do teatro, que gostavam dele e que hoje estimulam novas formas 

de expressão artísticas. 

(SABINO NETO, 2009, entrevista)

Como se vê, o paradoxo foi ingrediente importante do percurso teatral na em-

presa tanto para sua compreensão como para seu desenvolvimento. O espanto que 
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pode produzir, em um primeiro momento, cria mobilização para lidar com o estado 

aparentemente inconciliável. Foi incorporado, de alguma maneira, o conjunto de 

valores da empresa, não no sentido de não questioná-los, mas de saber dos limites.

No capítulo a seguir, esses paradoxos são aproveitados para desenhar um per-

curso, suas travessias, paradas e movimentos em direção à construção de um mo-

delo possível de Dramaturgia Cênica na Empresa.

Nos últimos anos do projeto na empresa, cresceu o interesse dos participantes 

pela criação de um setor que abrangesse especificamente as encenações teatrais de 

forma ainda mais sistemática e onde os atores-cidadãos passassem a atuar, saindo de 

seus departamentos originais. Cria-se um novo projeto (ver Anexo). Este propunha à 

empresa a criação de um espaço físico próprio para o teatro, o que em 22 anos não 

tinha acontecido: um teatro com instalações apropriadas e a criação teatral como 

prática permanente. Este fato fortaleceria a identidade do grupo e lhe daria relevân-

cia ainda maior. A tentativa provocou um efeito contrário, pois apontou para o início 

do fim do projeto. A criação teatral não poderia ocupar um espaço tão relevante, 

pois a empresa tinha como foco primordial a venda de seguros para além de qual-

quer outra atividade, seja cultural, esportiva ou de responsabilidade social. Teria que, 

como é claro nas organizações, se inserir sob o guarda-chuva da proposta laboral da 

organização. De certa maneira, a ficção quis sentar-se com a realidade, mesmo que 

com uma proposta bastante real, mas talvez ainda um tanto imaginária.

Performance Ação Social
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CAPÍTULO 2
TRAVESSIAS DE UM PERCURSO TEATRAL
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CAPÍTULO 2
TRAVESSIAS DE UM PERCURSO TEATRAL

Quem escolheu a busca não recusa a travessia.

Guimarães Rosa (1966)

As diversas transformações construídas durante a travessia do processo de Dra-

maturgia Cênica percorrem uma linha de tempo, de amadurecimento grupal e es-

tético, entre 1982 e 2003, em direção à articulação elaborada da linguagem teatral 

do grupo. Ao longo do percurso foram realizadas aproximadamente 70 encenações 

que incluem espetáculos em espaços formalizados, peças curtas em departamentos 

específicos da empresa, performances em espaços comuns da companhia, cenas e 

peças encomendadas para campanhas do Departamento de Recursos Humanos, ce-

nas e espetáculos encomendados pelo Departamento de Marketing e cenas criadas 

para eventos do projeto de Ação Social da empresa. Neste capítulo, pretendo incluir 

e classificar essas montagens em três modalidades de Dramaturgia Cênica: Teatro - 

Jogo, Teatro Corredor e Teatro Misto a serem definidas mais adiante. 

O percurso, ao longo dos anos, acompanha, também, as seguintes fases corres-

pondentes à proposta de evolução do Jogo Teatral de Joana Lopes (1981), experimen-

tadas e sistematizadas com o grupo: Fundo de quintal, Faz-de-conta e Realismo.
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 1. MODALIDADES DE DRAMATURGIA CÊNICA

Neste trabalho, o Teatro-Jogo refere-se ao conjunto de espetáculos criados co-

letivamente com temáticas do cotidiano dos funcionários e apresentados para o 

mesmo segmento em auditórios dentro da empresa. Já o Teatro-Corredor abrange 

as performances criadas também coletivamente e encenadas tanto para divulgar 

valores humanos – como coexistência, cidadania, tolerância – como para a di-

vulgação das peças do grupo ou mesmo campanhas divulgando benefícios para 

os próprios funcionários (serviço odontológico, consórcio residencial), em áreas 

abertas e compartilhadas da companhia, tais como elevadores, portarias e estacio-

namentos. Em relação ao Teatro Misto, estão incluídos os espetáculos encenados, 

na sua maioria, por atores profissionais em espaços fora da companhia – Studio 

São Pedro e casa construída num caminhão circulando pelo país. 

1.1. TEATRO JOGO

Os momentos de passagem do processo de Dramaturgia Cênica estão, como 

mencionado anteriormente, ligados às fases da evolução da teatralidade do grupo 

inspiradas na proposta teórico-prática de Joana Lopes (1981), fundadora da Com-

panhia Gruparte Teatro Educação de São Paulo em 1969-70, no auge do AI-5, con-

texto histórico que justifica determinadas escolhas ideológicas na época. Estes mo-

mentos de passagem são favorecidos a partir do conceito de aprendizagem como 

um processo de criação e apropriação do conhecimento, integrando a expressão 

com o corpo, a emoção e o intelecto através da experiência com o belo.

O processo de encenação do grupo é alimentado pelo uso do Jogo Teatral, 

seja no sentido de improvisações no processo de Dramaturgia Cênica, seja nas 
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encenações cujas cenas são estruturadas como jogos. Este facilita o mergulho em 

processos de aprendizagem criativos, para quem se expressa e para quem assiste à 

obra teatral, com a possibilidade de se respirar o conhecimento através da poética 

cênica. A criatividade instala-se em instâncias onde a liberdade atua para evi-

tar procedimentos mecanicistas, impositivos, rígidos ou conservadores que inibam 

qualquer processo de apropriação e autoria.

Através da linguagem teatral, experimenta-se a potencialização dos processos 

cognitivos que levam à construção do conhecimento através da dimensão estética, 

que mobiliza antes de mais nada o sentimento e a ressonância afetiva que este 

provoca. Pode-se considerar que o teatro-educador propõe uma intervenção psi-

copedagógica, como se analisará no capítulo 4, quando se trata de favorecer que 

o grupo de atores mergulhe no seu próprio universo como fonte de inspiração e 

referência para sua criação. Do mesmo modo, busca-se a mediação com o espec-

tador facilitando a apreensão da obra apresentada através de sua contemplação 

ativa e reflexiva.

O Jogo Teatral emancipa, livra, libera. Ele permite também, em determinados 

momentos, a confusão que perturba, utilizando-a como motor da busca criadora. 

Há momentos em que o grupo improvisa e sente-se perdido: os jogos são confusos, Espetáculo Bailei na Curva
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parecem não ter rumo ou se afastam, aparentemente, do foco temático. Quando isto 

acontece, a possibilidade de descobertas aumenta e a busca penetra num caos pro-

dutivo em âmbitos novos do conhecimento e da construção cênica. Assim, o ator, 

cidadão do mundo, não tem como se manter passivo ou neutro, seja nos ensaios ou 

no palco ficcional, ambos parte da vida real. 

A dramatização é produto da capacidade de simbolização através do jogo. Des-

de a infância, a linguagem teatral se expressa através do faz-de-conta, traduzindo 

o mundo interno do sujeito e dando leitura ao mundo externo, assim como esta-

belecendo o trânsito entre ambos. O processo de aprendizagem através da drama-

tização funciona como ponte que permite uma ligação significativa entre dentro 

e fora, fantasia e realidade, objetividade e subjetividade. A arte e o jogo têm se 

manifestado desde o início da civilização como recursos degustadores e digestivos 

da vida. Como afirma Viola Spolin (2001a), “todos podemos praticar teatro”, por-

que somos atores natos, seja de forma espontânea, seja resgatando a teatralidade 

guardada, às vezes bloqueada. 

Lopes (1981) preocupa-se com a arte de educar enquanto ação libertária e 

transformadora que interfira criativamente e não reproduza de forma alienante a 

cultura social. Inspirada e baseada no teatro épico de Brecht, sistematiza, a partir 

de sua pesquisa pessoal, o processo da teatralidade em fases que vão da expressão 

mais espontânea à mais elaborada, marcadas pelo fenômeno da metamorfose, no 

sentido do processo evolutivo do atuante, no lugar de técnicas – veículos ideoló-

gicos e modelos esquematizados de ver o mundo. Esta metamorfose demonstra o 

amadurecimento da abstração, conceituação e descentralização do plano individual 

que caminha em direção à consciência e à prática da comunicação para os outros. 

O processo de teatro-educação proposto por Lopes evita a generalização de um 

percurso para buscar a particularidade do mesmo, que transborde o palco em dire-

ção à vida e vice-versa A dramatização mostra a atuação sobre a realidade interior Ensaio do Espetáculo Pinóquio, uma aventura em busca de ser
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e sobre o exterior, que representa o contexto social. Na dramatização espontânea, 

“o atuante não é um mediador da expressão criada por um dramaturgo, interpreta-

da por um diretor de cena, juntamente com seu grupo de atores” (LOPES, 1981:40) 

e sim o veiculador de um jogo onde ele quer se transformar num outro com ca-

racterísticas diferentes das suas e com a consciência cada vez maior das regras do 

Jogo Teatral ou Dramático, de sua condição enquanto ser comunicante e da ligação 

entre a dimensão estética, a vida subjetiva e o universo social. 

Lopes sistematiza as fases da teatralidade da seguinte maneira: fundo de quin-

tal, faz-de-conta e realismo ou, respectivamente, jogo espontâneo, jogo combinado 

e jogo planejado. O exercício de jogar implica um processo educacional, como afir-

ma Lopes: “As fases fazem parte da evolução e da articulação dos signos teatrais a 

partir de um pressuposto: o atuante-ator é o fundamento do teatro” (LOPES, 2009, 

entrevista). Neste sentido, o processo de evolução da linguagem teatral, segundo 

Lopes, é em si uma experiência pedagógica e transformadora.

O papel do teatro-educador é favorecer o surgimento e a consciência do per-

curso e a expansão criativa de cada fase enquanto características de jogo, surgi-

mento de temas, uso do espaço, criação de papéis e produção integrada ao jogo. 

Ele também prepara o grupo para transitar entre uma fase e outra, sem um modelo 

pré-estabelecido, tornando o jogo uma expressão estética própria e original. O 

jogo interfere no universo subjetivo e social dos atuantes e é, ao mesmo tempo, 

conseqüência dele. Ele pode ser base da metodologia para o desenvolvimento e 

pode ser resultado cênico enquanto dramaturgia expressiva e comunicativa com os 

espectadores. Esse jogo, tanto no sentido do brincar, inato ao ser humano, como 

analisa Huizinga (1968), assim como na dramatização, permeia as relações e o 

projeto artístico do grupo. O jogo por si é uma instância distanciada e metafórica 

que permite a expressão espontânea e posteriormente elaborada do jogador sobre 

o mundo que habita. 

Espetáculo Trash
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Metodologicamente, esta é a melhor maneira de “driblar” o naturalismo, pri-

meira ruptura da travessia, como foi proposto no primeiro capítulo, construindo 

uma teatralidade que simboliza situações do mundo real e brinca com elas em 

direção a propostas de transformação. Na medida em que o jogo se articula e ela-

bora, as possibilidades de criação crítica aumentam. Por este motivo, a busca de 

uma teatralidade criativa é a busca por um espaço cênico do entre, que permite a 

conexão ator-espectador como um espaço de libertação, fuga, reflexão, encontro, 

apaziguamento e mobilização. Falar em jogo é falar em alteridade na construção 

de um espaço de encontro entre ator e espectador, através do brincar. Sanny S. da 

Rosa, educadora estudiosa de W. D. Winnicott, valoriza o brincar no processo de 

construção do conhecimento, quando afirma que para o ser humano “a capacidade 

de brincar traz a capacidade da tradução do mundo e a autonomia da percepção e, 

ainda assim, participar do mundo compartilhado da cultura” (ROSA, 2001 59).

O Jogo Dramático resulta da criação de relações diferentes com o mundo, com 

o público que se imagina e posteriormente com o público no plano real, que assiste 

às encenações. O método de pesquisa de criação de jogos em espaços comuns e 

diferentes, por exemplo, corredores, escadas, rampas, salas nunca antes visitadas, 

estimula a criação de novos espaços cênicos. A pesquisa diversificada do uso do 

espaço se inicia desde a segunda fase de jogo, o combinado, quando os atuan-

tes se movimentam livremente entrando e saindo do jogo, inventando diversos 

tipos de espaços. Essa experiência pode ser formalizada e, como mencionado aci-

ma, transformada em situações cênicas junto a uma platéia. Assim, um jogo pode 

acontecer de forma itinerante, acompanhado pelos espectadores, como é o início 

do espetáculo Quixote (1997), no alto da escada de incêndio da empresa. Posterior-

mente, o ator convida cenicamente os espectadores a ingressarem em outro espaço 

de representação e se sentarem entre rampas e praticáveis com cenas simultâne-

as entre elas. Ao mesmo tempo, Quixote galopa montado numa estrutura móvel  
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metálica, estabelecendo-se uma nova relação com a platéia que se senta em grupos 

distribuídos de forma não convencional no espaço cênico, passando a fazer parte 

do próprio espetáculo pela maneira que se dispõe no espaço. A escolha dos espaços 

e a maneira de utilizá-los são descobertas e criadas através dos jogos que surgem 

para a experimentação durante os ensaios. 

Os espetáculos realizados acontecem em temporadas em espaços formalizados: 

auditórios, espaço cultural da empresa e espaços abertos de “rua” dentro da com-

panhia. O uso de espaços públicos da empresa apóia-se na pesquisa da linguagem 

de teatro de rua, no sentido de ampliação da voz, visibilidade de 360 graus, aten-

ção a estímulos que vêm de todos os espaços próximos à encenação, cenas curtas, 

repetições que permitem continuidade e que os espectadores que passam consigam 

entender o que está acontecendo cenicamente. Nas modalidades de montagem ou 

criação coletiva, utilizando um roteiro, um texto alheio ou de autoria do próprio 

grupo, respectivamente, a Dramaturgia Cênica organiza-se em uma das formas de 

acordo com prazos e momentos do grupo.

Cada encenação busca desenvolver uma relação diferente com o público a partir 

do uso do espaço e da Dramaturgia Cênica1. Ao mesmo tempo, esta busca é provoca-

da pelas dificuldades de se dispor de um espaço permanente para ensaios e apresen-

tações dentro da companhia. A capacidade de o grupo adaptar-se a esta incerteza 

traz, com criatividade, novas possibilidades de criação e de vínculo com o público. 

1  Na época de graduação na ECA, realizei diversas montagens pesquisando espaços alternativos e 
não convencionais. Assim dirigi, na disciplina Direção II, a adaptação do conto de Julio Cortázar, Casa Tomada, 
no jardim interno do antigo CAC, onde o público sentava-se fora do vidro assistindo o espetáculo sem palavras 
dentro do aquário do jardim. Rato no muro, de Hilda Hilst, foi encenado como apresentação da disciplina Dire-
ção III nos andares de um prédio abandonado, sem paredes, próximo ao CRUSP, onde o público ficava embaixo 
com tochas incrustadas no chão de terra. Havia uma vez um rei, criação coletiva do grupo chileno Aleph, foi 
encenada em uma sala do CAC onde os espectadores atravessavam corredores com espelhos até chegar ao 
espaço cênico propriamente dito.
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Até o ano de 1991, as montagens são encenadas no auditório do primeiro an-

dar, posteriormente transformado em um Departamento de Telemarketing. Cons-

truído originalmente para palestras, cursos e sorteios de consórcios, com um palco 

pequeno de 5 x 2 metros, sem urdimento e sem coxia, com 80 cadeiras fixas e 15 

cadeiras extras nos corredores, uma cabine simples de luz e som, e lateral de vidro 

ao lado de um departamento de trabalho, o auditório torna-se espaço de ensaios 

e apresentação dos espetáculos. Os bastidores, demarcados com um pano de cada 

lado do palco, comunicam-se com os toaletes transformados em camarins, onde 

os atores se trocam para retornar à cena, e com uma pequena sala onde se guar-

dam os figurinos, alguns cenários menores e adereços. 

A montagem do Médico Volante (1991), de Molière, marca um novo momento 

quando, pela primeira vez, a empresa entrega ao grupo uma verba significativa 

que transforma de maneira expressiva a produção das montagens: coloca-se pela 

primeira, e única, vez uma cortina vermelha como pano de boca e é contratada 

uma cenógrafa, Heloisa Paternostro, para realizar o primeiro projeto profissional 

de figurinos e cenários do grupo.

Até então, as produções eram realizadas com materiais da própria empresa, 

o que valorizava a criatividade: Feliz Aniversário (1989), adaptação do conto de 

Clarisse Lispector, foi representada em um palco recheado com meio metro de 

altura de tiras de listagem de computador, no meio das quais os atores se movi-

mentavam. AM/FM Rádio Corredor (1987), criação coletiva sobre a fofoca como 

elemento desagregador dentro de uma organização, foi produzida com telefones 

e teclados, mesas e cadeiras giratórias dos próprios departamentos a serviço de 

diálogos ágeis e provocadores. 

Mais alguns espetáculos com este tipo de produção são realizados até 1997, quan-

do o auditório é demolido e transformado em dois departamentos. O grupo sai em 

busca de novos espaços. Inicia-se a aventura pela descoberta de novas alternativas  
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espaciais: o grupo migra do prédio da Av. Rio Branco para o prédio da Alame-

da Barão de Piracicaba, onde ocupa, durante alguns anos, o Espaço Fotográfico, 

antigo galpão de outra empresa que ali funcionava. Este espaço se presta a uma 

série de experimentações, principalmente por não possuir cadeiras fixas, como era 

o caso do auditório. Começa assim um período de encenações construídas a partir 

de uma experimentação espacial. Nesse mesmo galpão, encena-se, com propostas 

espaciais diferentes determinando novas formas de relação com o público: Quixote 

(1997), Mergulho (1998), Amanheceu (1999) e Grito de Paz (2001). Antes desta 

última, o grupo pesquisa dois novos espaços para os espetáculos O Inspetor Geral 

(1999) e Trash (2000), no auditório do terceiro andar daquele prédio, com portas 

giratórias que favorecem as improvisações, e em diferentes espaços abertos da 

companhia, como espaços de convivência e estacionamentos, respectivamente.

A possibilidade de integrar esta pesquisa com o referencial de um teatro críti-

co e transformador proposto por Brecht configura-se na base do projeto de teatro 

na empresa. 2 Os espetáculos aproximam-se do teatro épico de Brecht enquanto 

narrativa provocadora e mobilizadora que propõe a expressão crítica aproveitan-

do as contradições na vontade de compreender a sociedade.

Os espetáculos, divididos e agrupados segundo as fases da travessia, de acordo 

com a evolução da teatralidade do grupo, são parte do repertório de Dramaturgia  

2 Foi realizada, para reforçar esta sistematização, uma pesquisa semelhante, em paralelo à expe-
riência na empresa, em vários outros grupos, tais como o grupo de teatro da Faculdade de Medicina da USP, 
grupo de moradoras de uma rua no Brooklin, funcionários do Hospital Albert Einstein, alunos do cursinho 
Intergraus e associados do clube A Hebraica.
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Cênica criado. No início, entre um ou dois por ano e, posteriormente, um a cada ano. 

Estes espetáculos dividem-se, no seu vínculo com a realidade dos funcionários, em:

• Encenações ligadas diretamente ao cotidiano da companhia: Super-Heróis, AM/FM 

Rádio Corredor, Verso do Avesso, Mergulho e Work Flash Shopping;

• Encenações ligadas indiretamente ao cotidiano da companhia, inseridas no universo 

social: Feliz Aniversário (velhice), Dá Licença (o ônibus como microcosmo), Casa Tomada 

(angústia e solidão), Trash (poder), Inspetor Geral (corrupção), As Desgraças do Sr. 

Mockinpott (impotência do indivíduo diante das instituições sociais).

 

1.2. TEATRO CORREDOR – CENAS E PERFORMANCES

O Teatro Corredor consiste em apresentações teatrais em espaços internos, 

abertos e públicos da empresa, tais como departamentos, rampas, ambulatório, 

elevadores, portarias, estacionamentos, hall de entrada, escadarias, espaços de 

convivência. O objetivo é o de transmitir valores humanos; realizar performances  

solicitadas por alguns departamentos, apoiar campanhas do Departamento de 

Recursos Humanos. Em várias situações, são realizadas como criações coletivas 

(roteiro e montagem do grupo) e, em outras, como montagem coletiva (roteiro da 

direção) com os atores-cidadãos num primeiro momento e com atores profissio-

nais posteriormente.

As performances aconteceram, na experiência do grupo, de quatro formas:
 

• Divulgação dos espetáculos do grupo nas entradas dos prédios; 
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• Ligadas a campanhas do Departamento de Recursos Humanos (bom dia, lixo reciclável, 

ginástica laboral, serviço dentário, residência para funcionários, ruídos, estresse, 

tabagismo, alcoolismo, prevenção para o carnaval, Sipat – Semana de prevenção de 

acidentes de trabalho); 

• Ligadas a campanhas de determinados departamentos: Saúde, Sinistro, Tele-

atendimento, Proteção Patrimonial;

• Em eventos ligados à Ação Social.

Henriete Ferraz, funcionária da área do Departamento de Recursos Humanos, 

referindo-se à performance nomeada como Bom Dia – recepção dos funcionários 

de manhã cedo com uma rosa, tapete vermelho nas portarias, atores vestidos com 

figurinos da commedia dell’arte e música de Vivaldi – considera importante a sen-

sibilização e motivação dos funcionários logo de manhã na medida em que isso fa-

vorece a quebra do estresse: “No departamento ela é motivadora porque as pessoas 

estão o dia inteiro naquele cansaço. Isso traz alegria, descontração, vale a pena” 

(FERRAZ, 1998, entrevista). A funcionária Fátima Verchev expressa, após receber 

uma flor na entrada do trabalho: “Achei legal a forma com que fomos recebidos, 

passando pelo tapete vermelho. É sinal de quanto somos importantes” (VERCHEV, 

1998, entrevista – Jornal Nosso Porto).

Henrique Schafer, ator profissional contratado para atuar diversas vezes no 

Teatro Corredor, depara-se com ações dramáticas a serem realizadas em locais cê-

nicos novos que ele ainda não conhecia, aproveitando o exercício de ator através 

da improvisação, onde não há ensaio e sim um aqui-e-agora, para criar um espaço 

ficcional dentro do espaço real. O ator interfere no cotidiano e ao mesmo tempo 

atua, conquista a confiança do espectador, olha, escuta, reage aos comentários dos 

funcionários, que devolvem de forma inusitada novas ações: “quando a gente fala 
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que o ator reclama da platéia, que no teatro não vai gente, que falta espectador, é 

uma delícia você chegar ali e ser extremamente bem recebido, acolhido, abraçado”. 

Schafer também se surpreende em relação ao público, ambos se surpreendem e se 

acompanham, atentos a todo movimento: “E o público está em qualquer lugar e te 

responde com o idioma dele, os códigos dele”. Ambos, ator e espectador, criam na 

interação a própria Dramaturgia Cênica do momento, do corredor, do instante efê-

mero, e “chega uma hora em que você não precisa fazer mais nada, a brincadeira 

do quebra-cabeça está dada, alguém tinha desmanchado, ou eles acabaram de in-

ventar, de criar, não sei, são as duas possibilidades” (SCHAFER, 1998, entrevista).

Ao refletir sobre o Teatro Corredor, Guzela ressalta o fato de os funcionários, 

num primeiro momento, se sentirem invadidos nos seus espaços de trabalho, para 

só depois valorizarem o rápido momento de descontração, único nas áreas, experi-

mentando outras atividades que possam quebrar a rotina e com isso alimentar um 

pouco o próprio espírito. 

As performances nas portarias me agradam muito porque é uma forma diferente, porque 

o máximo que você faz numa portaria, você entra de mau humor ou preocupado em 

trabalhar e de repente você tem uma coisa, e sempre essas performances são alegres, eu 

nunca vi uma performance triste e isso é bom porque faz com que as pessoas comecem 

pela manhã ou voltem depois do almoço com uma atividade prazerosa, alegre, ou seja, já 

entre sorrindo. Só por isso mostra que esse fato é bom e deva continuar. 

(GUZELA 1998, entrevista)

Diante da necessidade, que cresce quase naturalmente, de se apropriar do espaço 

da organização fora do palco convencional, o grupo caminha na direção do espaço 

do trabalho cotidiano: entradas, halls sociais, elevadores, ambulatório, rampas, me-

zaninos, áreas de tele-atendimento, escadas, departamentos de trabalho nos vários 
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andares, estacionamento, guaritas de segurança, áreas de vistoria e de atendimento 

a segurados, setores da Diretoria. Cria-se assim um movimento teatral inovador nos 

corredores da companhia. Ações inesperadas em espaços inusitados. Os motivos são 

a própria divulgação dos espetáculos, campanhas criadas ligadas a valores huma-

nos, bem como a divulgação de campanhas internas a pedido da empresa. 

Uma trupe de clowns com atores do grupo é criada, também, para a realização 

de performances do Teatro Corredor, de acordo com solicitações do Departamento 

de Recursos Humanos, que atende diversas áreas da empresa. Posteriormente, os 

departamentos começam a requerer, através dos consultores internos do Departa-

mento de Recursos Humanos, um número cada vez maior de performances. Diante 

da crescente demanda e para evitar retirar demais os atores-cidadãos de suas áreas 

para poderem atender os pedidos de teatralização durante horários de expediente, 

o Departamento de Recursos Humanos resolve contratar atores profissionais sob 

a minha direção. Esta situação afeta os atores-cidadãos que deixam de realizar 

o Teatro Corredor. Estes se sentem, mesmo respeitando os atores contratados, 

afastados de algo que lhes pertence, o fazer teatral, e demonstram, ao mesmo 

tempo, receio de reivindicar a permanência na participação do Teatro Corredor. 
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O efeito é minimizado e digerido, até porque meu papel artístico continua pre-

sente nos dois âmbitos, o do grupo e com os atores profissionais, o que permite 

dialogar e compreender o momento da empresa em relação a ambos. Mesmo 

assim, o grupo consegue continuar a se apresentar nos espaços públicos da em-

presa quando divulga, cênica e criativamente, seus espetáculos nas portarias, 

estacionamentos e elevadores em horários de entrada, almoço e saída. A restrição 

das participações em horários de trabalho, somada ao envolvimento e ao compro-

misso cada vez maior dos atores-cidadãos, é o que motiva o grupo a apresentar 

a já referida proposta, que não é aceita, de se criar um Departamento de Teatro 

autônomo como os outros, que atendesse todas as demandas teatrais que vinham 

sendo criadas na empresa. 

A trupe de atores profissionais passa a circular periodicamente, interferindo ar-

tisticamente na rotina laboral. Os espectadores-cidadãos, mesmo habituados cada 

vez mais à linguagem teatral, continuam a se surpreender diante das performances 

que acontecem de maneira diferente e inesperada.

Como foi mencionado no começo deste trabalho, a moldura organizacional 

e ideológica não permite avanços radicais, mas sim a possibilidade de transitar 

Ensaio do Espetáculo Amanheceu



esteticamente entre prateleiras, computadores e telefones nas empresas como um 

desafio poético e instigante, inserido na realidade de uma corporação. A maneira 

de encarar esta intervenção é a possibilidade de interferir no universo ideológico 

dos atores e espectadores com formas adequadas, porém ousadas.

O caráter de aqui-e-agora das interferências cotidianas nos espaços de trabalho, 

espaços cênicos não convencionais, e a provável sacralização destes espaços atra-

vés da poética teatral transformam o acontecimento teatral do grupo na empresa 

em um evento interativo que passa a fazer parte da cultura da instituição.

Mesmo posteriormente, com a incorporação desta proposta às campanhas da 

empresa – como prevenção e cuidados para o carnaval, consórcio residencial e 

atendimento dentário para os funcionários ou para os clientes, divulgação de pro-

dutos como o alarme patrimonial, dirigido aos seguradores da empresa –, é possível 

abrir brechas através da forma de trabalhar e pensar em direção ao humanismo 

que tanto se buscou cultivar. Criam-se performances para campanhas de integra-

ção das áreas de saúde com um caráter que vai além da “mensagem encomen-

dada”, a exemplo da performance do astronauta russo Yuri Gagarin, descrita no 

primeiro capítulo. O trabalho promove a sensação de falta de gravidade, por causa 

do movimento do astronauta e dos funcionários. As luzes dos departamentos são 

desligadas pela área de segurança, conforme combinado prévio, e ocorre a inédita 

interrupção por minutos das áreas de tele-atendimento ao cliente. A pretexto de 

se falar em trabalho de equipe ou alteridade, valores por si mesmos significativos, 

mobiliza-se uma empresa a acessar, através dos recursos de distanciamento bre-

chtianos, conteúdos ligados ao desequilíbrio, à reflexão, à falta de gravidade, ao 

compartilhamento de espaços em oposição à propriedade privada do espaço indi-

vidual de trabalho. Desta maneira, a performance funciona como uma intervenção 

direta nos espaços e horários de trabalho e na convivência da companhia. 

Espetáculo O Médico Volante
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TEATRO CORREDOR

ANO CENAS E PERFORMANCES AUTOR LOCAL N° ATORES

1998 Bom dia Criação Coletiva Portarias 15

1998 Clowns Montagem Coletiva Ambulatório 8

1999 Integração Departamentos Montagem Coletiva Estacionamento 15

1999 Jogos de Integração  Montagem Coletiva Estacionamento e Espaço  
Fotográfico

Funcionários de toda a 
empresa

1999 Prevenção Carnaval Criação Coletiva Elevadores dos Prédios 9

2000 Liga das Nações Montagem Coletiva Estacionamento e Espaço  
Fotográfico

Funcionários de três  
departamentos

2000 Ruídos Montagem Coletiva Depto. Sinistro 6

1998/02 Alarme Patrimonial Montagem Coletiva Prédio da Sucursal Pacaembu 4 atores profissionais

1998/02 Consórcio Residencial Montagem Coletiva Todos os departamentos da Empresa 6

1998/02 Integração do Universo Montagem Coletiva Depto. de Saúde 10

1998/02 Despedida de Gerente Montagem Coletiva Depto. de Emissão 5

1998/02 Desprendimento Voar Montagem Coletiva Núcleos de trabalho formados  
por Chefias e Coordenadores

2 atores profissionais

1998/02 Divulgação Cênica de O Inspetor Geral Criação Coletiva Portarias 10

1998/02 Divulgação para eventos diversos do RH Montagem Coletiva Todos os departamentos da empresa 15

1998/02 Festa de Final de ano de 1989, 1998, 1999, 
2000

Criação Coletiva Vários clubes de São Paulo 12

1998/02 Ginástica Laboral Criação Coletiva Todos os departamentos da empresa 6 profissionais

1998/02 Invenções Montagem Coletiva Todos os departamentos da empresa 10 atores profissionais

1998/02 O Trem Criação Coletiva Depto. Sinistro 15 atores-cidadãos do Depto

CENAS NOS DEPARTAMENTOS

1998/02 Performance dentro do Projeto de Ação 
Social: Dia da Criança (1998), Natal (1999)

Criação Coletiva Estacionamento 9

1998/02 Recursos Humanos Montagem Coletiva Todos os departamentos da empresa 2 profissionais

1998/02 Seleção de Lixo Montagem Coletiva Portarias e todos os departamentos  
da empresa

8

1998/02 Serviço Dentário Montagem Coletiva Portarias e todos os departamentos  
da empresa

6 profissionais

1998/02 Estresse Montagem Coletiva Portarias e todos os departamentos  
da empresa

6 profissionais

1998/02 Qualidade de Vida Montagem Coletiva Portarias e todos os departamentos  
da empresa

6 profissionais

1998/02 Piratas Montagem Coletiva Depto. de Telemarketing 15
108
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1.3. TEATRO MISTO

Em 2002, a diretoria da empresa pensa em interromper o projeto de teatro, 

mas aceita continuar quando é feita a proposta de se realizar um espetáculo para 

o projeto de Ação Social da companhia: um espetáculo dirigido à comunidade do 

bairro e da cidade em geral. Nasce assim Pinóquio, uma aventura em busca de ser, 

adaptação que o diretor peruano Alberto Isola fez da obra de Collodi e que foi ain-

da adaptada na montagem. O espetáculo é dirigido ao público jovem vinculado a 

ONGs de São Paulo: Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança e do Adolescente, 

Aprendiz, Fundação Ayrton Senna e Fundação Gol de Letra. Realiza-se através da 

Lei Rouanet, sendo administrado por um escritório de Marketing Cultural e apre-

sentado no Teatro Studio São Pedro. 

Em termos de pesquisa de espaço cênico, utilizam-se, além do palco, todos os 

espaços internos possíveis, como camarotes, fosso de orquestra, corredores, bal-

cões e atrás das cortinas. Desta maneira, o espetáculo utiliza de forma diferente o 

espaço que geralmente abriga orquestras, óperas e companhias de dança, trazen-

do o olhar do espectador, na maioria crianças, para todas as opções espaciais com 

as quais poderiam brincar imaginariamente e, portanto, dessacralizar camarotes e 

veludos para se sentirem próximos e incluídos na representação. O elenco é for-

mado por 5 atores profissionais ligados à linguagem de clown, 5 atores-cidadãos 

remanescentes do grupo, 20 crianças de uma entidade carente dos Campos Elíseos 

– ligados à Ação Social da empresa – e 15 integrantes do coral da companhia 

sob regência de Roberto Rodrigues. O trabalho com esta diversidade de atores, de 

origem e valores diferentes, não é tarefa fácil, mas resulta em uma composição 

original e inédita para o grupo. Mesmo assim, logra-se um resultado estético 

interessante, que o público aprecia, além de interagir com crianças e jovens das 

Espetáculo O Médico Volante
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diversas ONGs, sentadas ao lado do público geral da cidade, convidado através de 

divulgação na mídia local a assistir gratuitamente ao espetáculo.

Em relação à pesquisa, o aspecto de “mentira” diante do crescimento do nariz 

é re-visto e relacionado com outros aspectos como “falso self”3 , irreverência, falta 

de vínculos de confiança estabelecidos, falta de contato com a cultura e o mundo 

externo. Utilizando o referencial teórico de Winnicott, com a supervisão da psica-

nalista Sonia Maria Parente e da educadora Sanny da Rosa, trabalha-se a relação 

de Pinóquio com Gepeto, pai ambivalente, mas decidido a apoiar o vôo do filho 

irreverente, mesmo que ingênuo e por vezes arrogante. Assim, também é intuito 

contextualizar a história no universo infanto-juvenil, situando o pequeno especta-

dor no pano de fundo social agressivo e invasivo, retratado pelo tubarão que engole 

tempos e pessoas. A impotência e falta de recursos internos do personagem, ainda 

mais quando lhe falta uma mãe como referência para que lhe apresente o mundo 

real, fazem com que ele recorra à idealização da mesma através da fada madrinha.

O público mirim despedia-se do elenco, após a apresentação, com a tarefa 

combinada com os arte-educadores das ONGs de estimular as crianças a desenhar 

nas suas escolas aspectos mobilizados nelas pelo espetáculo. Essa é uma forma de 

as crianças e adolescentes digerirem a receptividade do espetáculo. Nesse sentido, 

é um trabalho mobilizador, mas, dessa vez, ainda distante entre atores e espectado-

res, um tanto diferente do que se vinha trabalhando. Num palco gigantesco e com 

uma mistura desordenada de proveniência dos atores, mesmo com uma concepção  

estética bastante envolvente e com a utilização de imagens fortes de vídeo, não 

houve, como veremos no Capítulo 4, uma preparação ou mediação e nem mesmo 

um trabalho posterior com a platéia. 

3  Conceito desenvolvido por Winnicott, vinculado à imagem falsa de si mesmo devido à dificuldade 
de acesso à própria psique.
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Depois desta montagem, surge mais uma, desta vez com atores profissionais e 

atores-cidadãos vinculados ao Departamento de Marketing, e não mais ao de Re-

cursos Humanos. É aqui que se manifesta uma ruptura significativa em relação às 

encenações do grupo. 

A montagem de Encontros4 é criada a partir de um roteiro de impacto, com efei-

tos especiais, que divulga um produto da empresa. É realizada no interior de uma 

casa de dois andares construída dentro de um caminhão que passa a circular por 

vários estados do Brasil. seria a despedida motorizada deste processo de 22 anos.

O espetáculo apropriado para a área de Marketing é um trabalho diferente de 

todos os trabalhos anteriores do grupo. Apesar de utilizar a linguagem teatral como 

um meio de comunicação, as funções pedagógica e social são deixadas de lado. O 

intuito de, através do teatro, valorizar um produto da empresa é claro. O trabalho 

com profissionais, uma escolha. Os técnicos, alguns deles ex-funcionários da em-

presa que tinham participado do grupo de teatro. Existe a vontade de estes atores 

serem no futuro parte de um dos elencos – o projeto permite o estabelecimento 

de dois elencos que se revezam, mas a preferência da empresa continua sendo por 

atores profissionais.

A transição em direção à interrupção do projeto foi através do processo de 

contratação de atores profissionais, que já vinham trabalhando nos últimos 5 anos 

nas performances nas áreas comuns da companhia no Teatro Corredor. Essa escolha 

foi devida ao princípio, determinado pelo Departamento de Recursos Humanos, de  

 

4  Adaptação que foi feita da crônica O Lixo, de Luís Fernando Veríssimo.
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que os atores-cidadãos não ultrapassassem o tempo dedicado ao teatro em relação  

ao trabalho de cada um, já que a demanda de performances era cada vez maior e 

em horários de serviço. Ao mesmo tempo, o grupo daquele momento começava a 

sentir a vontade e necessidade de também se profissionalizar dentro da companhia. 

A idéia não era de se tornarem atores profissionais no mercado de trabalho de São 

Paulo, e sim no mercado de trabalho interno da companhia, projeto apresentado 

pelo grupo e que não foi aceito pela empresa, caracterizando-se assim como o mo-

mento de ruptura do projeto, assunto a ser desenvolvido no capítulo 3. 

Read (1968) refere-se ao processo de desenvolvimento artístico do sujeito au-

tocentrado e egoísta em direção à postura de cooperação social. O elenco, moti-

vado a ampliar a sua atuação dentro da companhia, além de atingir um grau de 

identidade grupal significativo, passa por um processo inovador de querer mudar 

de função dentro da corporação: seus integrantes solicitam por escrito, através 

de um projeto extenso (ver Anexo), transformar-se em atores na função e não 

somente no lazer, benefício ou projeto culturais. A integração do artista ao coti-

diano de trabalho, no sentido de troca de funções, significaria para a empresa uma 

mudança financeira expressiva, resultando na contratação de novos funcionários 

no lugar dos 10 interessados nesta transformação, assim como na postura de rever 

conceitos em relação ao ator-cidadão, que deixaria de exercer um papel na hie-

rarquia da organização para mudar seu lugar profissional. Read, quando defende 

o entrelaçamento orgânico do trabalho com a arte não propõe esta possibilidade, 

mas provavelmente não a descartaria; pelo contrário, a consideraria.

É neste momento que se consolida a última passagem do projeto, um momento 

de desencontro entre a vontade do grupo e de sua coordenação, de um lado, e de 

outro a vontade da empresa e seu momento histórico, ligado a processos de tercei-

rização, enxugamento de utilização de espaços, convênio com outras empresas de 

prestação de serviços, incluindo de teatro.

 

Espetáculo Grito de Paz
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O quadro a seguir mostra os dois espetáculos desta modalidade:

 

TEATRO MISTO

ANO PEÇA AUTOR LOCAL N° ATORES

2003 Encontros -  
Departamento de Marketing 

Adaptação de Leslie Marko 
do conto O Lixo, de Luís Fer-
nando Veríssimo. Espetáculo 
com efeitos especiais. 

Casa de dois andares dentro de 
um caminhão viajando por vários 
Estados divulgando o produto 
Carro + Casa

7

2002/03 Pinóquio, uma aventura em 
busca de ser 

Versão de Alberto Isola 
e Leslie Marko da obra de 
Collodi. Montagem Coletiva

Primeiro projeto teatral reali-
zado na empresa através da 
Lei Rouanet 

Studio São Pedro 40

As fases da travessia do projeto do grupo de teatro são complexas e específicas. 

São elas que permitem analisar e compreender o processo do percurso que norteia 

um modelo que pode inspirar processos semelhantes em outras empresas. À cons-

trução de um modelo dramatúrgico possível, integra-se uma metodologia teatral 

baseada na evolução do Jogo Dramático, inserida numa moldura institucional re-

ceptiva, mesmo que paradoxal, e orientada por princípios pedagógicos engajados 

numa postura crítica diante da realidade. 

Este caminho se faz necessariamente visível de várias maneiras, apresentadas 

no capítulo 3, principalmente a partir da voz, do corpo e da memória dos atores, 

participantes e protagonistas do processo de criação de uma Dramaturgia Cênica 

na Empresa.
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2. FASES DA TRAVESSIA
2.1. FUNDO DE QUINTAL – JOGO ESPONTÂNEO 

Uma peça nesta fase tem as características de um teatro com menos consciência 

de seu alcance no nível de comunicação. Essa fase corresponde ao período entre 

1981 e 1994, momento inicial do nosso projeto. Encenações produzidas com pou-

cas verbas, aproveitando materiais da própria empresa ainda com pouca criativi-

dade e inovação. O projeto começa a acontecer no espaço outorgado pela empresa 

– o auditório descrito no item anterior – composto por 12 espetáculos, 10 deles de 

Dramaturgia Cênica Coletiva5.

As primeiras montagens são teatro de metáfora, a começar pela encomendada 

para o início do projeto, Um galo sozinho não tece uma manhã (1981), e poste-

riormente O Túnel (1985). A primeira, com uma Dramaturgia Cênica inserida em 

uma grande padaria imaginária no meio do saguão de entrada da empresa. O tema: 

um bolo gigante a ser preparado pelos padeiros preocupados com a ausência do 

seu chefe. A peça reúne 30 atores-cidadãos que pela primeira vez visitam e ocu-

pam um palco. Devido ao caráter de encomenda e ao pouco tempo de ensaio, é 

construída uma Dramaturgia Cênica a partir de um roteiro e uma direção já com 

sementes para processos de criação coletiva. Cada participante cria a idéia do seu 

personagem, escolhendo a metáfora que iria trabalhar. Um exemplo é o ator que 

elabora seu personagem a partir da imagem do coelho, apressado e auto-referente, 

da história de Alice no País das Maravilhas. 

A partir daí, as construções dramatúrgicas começam a mergulhar nas águas da me-

táfora. Das primeiras montagens, O Túnel, texto censurado nos anos 1970 e incluído 

na Feira de Opinião no Rio de Janeiro, é em si uma metáfora política construída 

5  Dramaturgia Cênica Coletiva – este conceito é utilizado nesta dissertação para designar processos 
teatrais de criação e autoria do próprio grupo, sob a direção de um teatro-educador.
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pelo dramaturgo Dias Gomes trazendo ao grupo a experiência ideológica e crítica 

do momento político que se vivia em 1985: a passagem que se iniciava da dita-

dura para a democracia. Busca-se o afastamento de encenações tradicionais de 

palco italiano, de histórias e narrativas lineares, assim como de peças com mensa-

gens didáticas – não no sentido brechtiano, mas no sentido de aula convencional,  

diretiva e professoral. Este movimento caracteriza-se pela dramaturgia no modelo 

das montagens e criações coletivas.

A peça vem a ser o primeiro texto de um dramaturgo, após 4 anos do início do 

grupo, com 5 apresentações, 6 atores, 40 minutos de duração, debate com público 

após as apresentações e 5 reapresentações depois de dois meses.

O Túnel significa um momento de passagem significativo nesta fase. É o início 

da aprendizagem da linguagem teatral, talvez o momento mais difícil do processo, 

pois é necessário conciliar a expectativa de se apresentar algum resultado com o 

fato de se respeitar a passagem pelas fases da teatralidade ainda bastante inicial. 

A fase de Fundo de Quintal busca o resgate da teatralidade no adulto censura-

da durante o crescimento enquanto adolescente e tolhendo a sua expressão mais 

espontânea a serviço da adequação com a cultura social de “bom comportamento”. 

No esforço de desconstruir uma maneira de interpretação convencional, dura e dis-

tante, o jogo como aquecimento e dramatização contribuiu, abrindo o grupo para 

uma nova concepção de como traduzir a realidade e interferir nela.

Através de jogos e exercícios, o grupo parte do Fundo do Quintal rumo ao Faz-

de-Conta. Durante 4 anos os participantes falam, em cena, de si mesmos, ainda 

que emprestando a si mesmos aos personagens por eles criados. A opção do Túnel 

é por um lado uma interrupção do processo de criação coletiva como metodolo-

gia de autoria para entrar num formato que traz um conteúdo político importan-

te em 1985, próximo à abertura democrática do Brasil, meses antes da entrada 

de Tancredo Neves na Presidência. Resulta, no momento, mais fácil, devido ao  
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reduzido repertório de jogo e desenvolvimento da própria teatralidade, trazer um 

texto pronto do que criar um novo. 

A metáfora dos anos escuros e sufocantes da repressão e do AI-5 ajuda a 

grupo a experimentar uma dramaturgia pronta que também traz a dificuldade de 

apropriação do texto fechado, a questão sobre decorar ou não decorar as falas 

tentando incorporar o sentido delas de forma não mecânica, a compreensão do 

mundo através de outro autor que não o próprio grupo, a criação de personagens 

que não são mais eles mesmos e que carregam tipos de classes sociais diferentes, a 

cenografia que começa a aparecer de forma mais elaborada – carcaças de carros de 

tipos diferentes. O grupo também começa a estabelecer pontes com o universo da 

companhia: indaga-se sobre a relação entre a realidade retratada no texto de Dias 

Gomes e a realidade da empresa. Como foi visto no Capítulo 1, em que abordamos 

o paradoxo político gerado pelo Teatro Popular na Empresa, integrantes do elenco 

transportam a questão do texto à “ditadura” da empresa querendo e propondo um 

enfrentamento com a mesma. Havendo o risco de perder não somente o rumo, mas 

também o projeto, torna-se necessário um trabalho de conscientização e discri-

minação entre realidade e ficção, mesmo que semelhantes entre si, próximos da 

realidade do grupo, espelhados na moldura da organização e tocados pelo assunto 

discutido pela peça. Os espectadores, assim como os atores, estabelecem pontes 

com a realidade de trabalho e do país conforme as referências pessoais e sociais, 

favorecidos pela linguagem metafórica de Dias Gomes.

Ainda em O Túnel, em termos de produção dos diversos signos teatrais rela-

cionados com cenografia, objetos de cena e figurinos, o empenho é no sentido do 

aproveitamento de materiais da companhia: restos de carros das outras empresas 

do Grupo Porto Seguro, pedaços de automóveis das oficinas de vistoria e reparo 

– Guaporé e Central – que são trazidos para o auditório. Colocam-se os materiais 

do cotidiano da empresa transformados agora em materiais cênicos, em cima do  
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carpete cinza onde se realizam palestras e eventos; restos de ferro que, re-signifi-

cados, integram-se a fragmentos de narrativas, conteúdos ideológicos e histórias 

de lutas dos anos 1970. 

Aproveitar esta contradição é significativo para o trabalho. Evidentemente, 

qualquer enfrentamento com a diretoria da empresa não seria cabível, sensato e 

menos ainda eficiente. Esta é, sem dúvida, uma possibilidade de crescimento do 

grupo, no que se refere à compreensão do limite da intervenção política, da função 

da teatralidade, que pode apresentar idas e vindas em direção ao distanciamento 

crítico, da dramaturgia de um outro autor – que seria retomada em 1987 com As 

Desgraças do Sr. Mockinpott, de Peter Weiss –, além da produção, que pode ser 

criativa com poucos recursos, ainda mais criando espaços de atrito simbólico no 

mesmo palco, como o mencionado. Após esta montagem, continuam as encena-

ções coletivas a partir de escolhas temáticas e pesquisas de campo.

A busca de ruptura com o naturalismo, como mencionado anteriormente, é 

uma característica do processo de experimentação do Teatro na Empresa. Ao mes-

mo tempo, elabora-se uma linguagem simbólica, não verbal que se evidencia a 

partir da criação coletiva Gestual6 (1995). Neste espetáculo, foi difícil estabelecer 

novos códigos de linguagem com o público que apresenta dificuldade em acompa-

nhar a proposta teatral. Isto exige, depois, um cuidado maior, atenção e pesquisas 

de novas formas de comunicação, mesmo que simbólicas ou ainda metafóricas. Em 

relação à fala, esta também vai sendo desconstruída a partir do espetáculo Gestual 

para se realizar uma pesquisa sobre a palavra. Na realidade, ficou presente em 

quase todas as encenações. Este espetáculo Gestual inaugura o uso da linguagem 

não verbal com uma trilha sonora, marca importante do grupo e bastante utilizada  

 

6  Encenação a partir de uma trilha sonora de várias músicas da MPB sobre o tema Amor.
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posteriormente em quase todos os espetáculos, alternando o gesto silencioso e 

significativo com a palavra. 

Relação de espetáculos nesta Fase:

FUNDO DE QUINTAL - JOGO ESPONTÂNEO

ANO PEÇA AUTOR

1981 Um Galo Sozinho Não Tece Uma Manhã Criação Coletiva 

1985 O Túnel Dias Gomes

1986 Super-heróis Criação Coletiva

1987 As Desgraças do Sr. Mockinpott Peter Weiss

1988 É Fogo Criação Coletiva

1991 Cadê Alberto? Criação Coletiva

1993 The Fire Love ou Os Bombeiros Também Amam Criação Coletiva

1995 Gestual Criação Coletiva

1984/85 Então Chegou o Natal Criação Coletiva

AIDS, Um Sonho Interrompido Criação Coletiva

AIDS, Uma História de Amor e de Vida Criação Coletiva

Calor Humano Criação Coletiva

Campanha do Agasalho Criação Coletiva

Eu Lixo, Tu Lixas, Ele Lixa Grupo Alpha

Fumo, Drogas e AIDS Criação Coletiva

Jovem, E Daí? Criação Coletiva

Os Estressados Criação Coletiva
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Essa fase se deu de 1981 a 1985, com 17 espetáculos, sendo 14 criações coleti-

vas, geralmente ligadas a temas mais próximos do cotidiano dos funcionários e a 

campanhas internas de qualidade de vida, AIDS e estresse. A encenação de textos 

de autores da dramaturgia universal – Dias Gomes e Peter Weiss – permite o trân-

sito por uma estética mais elaborada, que estimula o grupo a conhecer a dramatur-

gia de “outro”, assim como no caso da montagem de um texto de criação coletiva 

realizado pelo grupo chileno Aleph, e conhecer também a Dramaturgia Cênica 

construída por “outros”. Essa aproximação a um “outro” é que permite desenvolver 

a consciência sobre a descoberta e a criação das regras do jogo do próprio grupo 

em direção à fase do Faz-de-Conta.

2.2. FAZ-DE-CONTA – JOGO COMBINADO

Um teatro mergulhado no Faz-de-Conta é a tentativa de imitar a realidade de 

forma criativa no sentido de traduzi-la através de uma re-leitura, uma re-signi-

ficação, a partir de estímulos para a criatividade e com maior consciência sobre 

as regras da teatralidade e a relação com o espectador. Essa fase se deu de 1991 a 

1999, com 14 espetáculos, sendo 9 de criação coletiva.

Anos depois, foram encenados três espetáculos de criação coletiva: AM/FM, 

Rádio Corredor (1998) – refletindo sobre os efeitos da fofoca dentro de uma empre-

sa –, Verso do Avesso (1999) – discutindo as inter-relações, preconceitos, sonhos 

e pesadelos em uma organização – e Mergulho (1999) – analogia de uma empresa 

imaginária traçando pontes de cargos e funções como animais do fundo do mar. 

Os últimos dois espetáculos recheados de metáforas e imagens poéticas referem-se 

ao dia-a-dia da companhia.



120

Verso do Avesso é um dos espetáculos significativos que possibilitou a evo-

lução teatral do grupo e a interferência na organização. A dramaturgia respon-

de a um momento-chave pelo qual a empresa passava. Uma nova estrutura da 

companhia foi escolhida: cada departamento se transformaria em uma micro-em-

presa. Saulo Lerner, consultor contratado pela companhia, vinha desenvolvendo 

workshops com todos os funcionários, durante meses, para orientar este processo. 

Surgiu a idéia de o projeto se inserir nesse percurso e pesquisar situações relativas 

à compreensão das novas propostas da empresa. Assim, criou-se uma cena que 

foi mostrada ao consultor. A partir daí, foi se construindo o espetáculo que trazia 

impressões e reflexões sobre o processo que toda a companhia estava vivendo. O 

resultado foi o espetáculo, criado coletivamente, Work Flash Shopping, que brin-

cava com o conceito de workshops, como o dado por Lerner a um número grande 

de chefias e funcionários da empresa em um grande Shopping Center, miscelânea 

de diversidades muitas vezes destinadas unicamente ao consumo. Na sua segunda 

temporada, o espetáculo passa a se chamar Verso do Avesso, por trazer o avesso do 

que a organização percebia, o subtexto da realidade. O espetáculo foi bem acolhido 

pelos funcionários. A primeira fala, logo de início reflete a intenção do grupo, de 

forma consciente e clara:

Esta peça que vocês vão assistir agora é a contribuição de nosso grupo de teatro à 

reflexão sobre as questões que ainda existem e podem ser sanadas (...) Tentamos ir fundo 

para não fazer de conta que não existem problemas nas relações de trabalho, no dia-a-

dia. Fomos fundo porque achamos que só neste mergulho é que se pode rever e resolver 

as coisas. Nossa peça é uma poesia à vida diária da companhia. Uma poesia às vezes dura, 

mas cheia de esperança. 

(Verso do Avesso, 1992, fala inicial do espetáculo)



O espetáculo trabalha com pré-conceitos entre os funcionários no cotidiano, 

por exemplo, em relação à figura do office-boy, chamado de “vem cá”. A partir da 

temporada, estes jovens passaram a ser mais respeitados. O espetáculo é apresen-

tado a gerentes da empresa do Brasil, que se encontram em um seminário em São 

Paulo, provocando por um lado incômodo, por outro lado mobilização. Garfinkel, 

vice-presidente da companhia, elogia o que ele considera uma “provocação para 

mobilizar as pessoas”.

Verso do Avesso é o espetáculo que mais trouxe público e o comoveu nas 12 

apresentações realizadas no auditório da companhia. Trata-se de uma encenação 

ousada para a empresa e os colegas de trabalhos. Através de uma poética criada 

coletivamente, o grupo traz uma discussão sobre o clima interno da companhia, 

fazendo denúncias sobre preconceito, poder, assédio sexual, medos internos, fan-

tasias de demissão, sonhos de promoções, superficialidade das relações, crueldade 

de chefias e colegas, universalização e polêmica de questões representativas do 

microcosmo de uma corporação. 

É neste espetáculo que o processo de teatralidade atinge um momento criativo, 

dentro da fase do Faz-de-Conta, que permite a criação de cenas inovadoras enquan-

to linguagem poética. A livre expressão estética é motivada, também, pelo momento 

em que a empresa passa diante da série de mudanças estruturais importantes.

Sala de ensaio
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Wanderlei Martins (2009), diretor, ator e diretor musical, resgata parte do pro-

cesso da criação musical desenvolvida com o grupo no espetáculo Verso do Avesso 

e afirma que:

Para a direção musical do espetáculo Verso do Avesso, aproveitando as sugestões e 

encaminhamento da diretora Leslie Marko, surgiu a possibilidade de utilização dos versos 

de Fernando Pessoa:

Depus a máscara e vi-me no espelho

Não tinha mudado nada

Não tinha mudado nada 

Essa é a vantagem de saber tirar a máscara 

Esse trecho de poema alternado com frases criadas pelos funcionários-atores foi 

a estrutura da letra elaborada como tema principal, cantada pelo grupo. Além desta 

canção, foram criados outros temas e algumas canções escolhidas pelo grupo também 

fizeram parte da trilha sonora. Foi uma experiência extremamente envolvente e intensa 

trabalhar a musicalidade deste grupo. Nada ficando a dever a nenhum grupo de teatro, 

até mesmo profissional. 

(MARTINS, 2009, entrevista)

No caso do trabalho musical, as canções ensaiadas por Martins, que se alter-

nam com uma trilha sonora gravada, servem como recurso de distanciamento do 

espetáculo, trazendo uma reflexão sobre momentos-chave do espetáculo, princi-

palmente em relação à consciência do funcionário, personagem da encenação, em 

relação a uma empresa em movimento que lhe traz indagações, buscas, angústias, 

caminhos e reflexões.

O espetáculo traz cenas que impactam os espectadores, personagens na ence-

nação. Uma cena marcante do espetáculo é a de um casal de atores representando 



um chefe e uma funcionária, com máscaras da commedia dell’arte, de costas entre 

si com a trilha sonora da música francesa Non, je ne regrette rien (1956) em um 

ritmo lento e intenso, entrecortados com falas breves, num diálogo interrompido 

por pausas incômodas dela e frases cortantes dele. A cena mostra o assédio sexual 

da chefia para com a funcionária, pressionada a ficar de noite com ele após o ex-

pediente no trabalho, já que ela quer e precisa ganhar hora-extra, mesmo com o 

marido esperando em casa. Outra cena que marca é a de 5 personagens sofrendo 

preconceitos em relação a religiosidade, obesidade, homossexualidade, cargo de 

office-boy e discriminação racial. 

FAZ-DE CONTA – JOGO COMBINADO

ANO PEÇA AUTOR LOCAL Nº ATORES

1985 Dom Juan Criação Coletiva Auditório Av. Rio Branco 8

1986 A Herança Dias Gomes Auditório Av. Rio Branco 5

1987 AM/FM Rádio Corredor Criação Coletiva Auditório Av. Rio Branco 8

1988 Televício Peter Weiss Auditório Av. Rio Branco 9

1989 Feliz Aniversário Criação Coletiva Auditório Av. Rio Branco 5

1991 Médico Volante Criação Coletiva Auditório Av. Rio Branco 6

1991 Work Flash Shopping Criação Coletiva Auditório Av. Rio Branco 6

1993 Bailei na Curva Grupo Do Jeito Que Dá Auditório Av. Rio Branco 11

1993 La Nona Criação Coletiva Auditório Av. Rio Branco 7

1994 Samba da Qualidade Criação Coletiva Auditório Av. Rio Branco 7

1995 Verso do Avesso Criação Coletiva Auditório Av. Rio Branco 8

1996 Dá Licença Criação Coletiva Auditório Av. Rio Branco 11

Casa Tomada Criação Coletiva Auditório Av. Rio Branco 6

Fumo, Drogas e AIDS Criação Coletiva Auditório Av. Rio Branco 5 123
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2.3. REALISMO7 – JOGO PLANEJADO

 Na fase do Realismo, o atuante busca mostrar, através do Jogo Dramático, a re-

alidade como ela é, como a percebe, sendo ele mesmo a figura principal, com as suas 

emoções, percepções e posicionamentos. Esta fase traz um discurso dramático articu-

lado com maior consciência do uso do jogo como linguagem. O período entre 1997 

e 2001 representa o auge do trabalho: seis espetáculos, dois deles de criação coletiva 

e quatro de montagem coletiva. Esta fase é um novo giro importante da travessia em 

direção à linguagem teatral mais articulada: elaborada, formalizada e criativa.

A empresa aposta muito mais no projeto, que desenvolve atores envolvidos e 

comprometidos. Os espetáculos conseguem verbas maiores para as suas produções, 

envolvendo profissionais de cenografia, figurino, objetos de cena, iluminação, ima-

gem visual. O modelo que apresento e desenvolvo no capítulo 4 propõe que uma 

equipe de profissionais seja contratada, a partir de um certo momento, para estimu-

lar e orientar a aprendizagem e desenvolvimento dos atores engajados em comissões 

de produção sobre a criação dos signos que constroem o espaço ficcional do palco. 

É importante que isso aconteça nesta fase para que já tenha transcorrido o tempo 

necessário à criação própria do grupo, sobre a qual os profissionais podem interferir 

e contribuir, respeitando as descobertas e a autoria do grupo no período anterior.

Pesquisa-se, nesta fase, o uso de espaços favorecendo novas formas de rela-

ção ator-espectador. As montagens desta etapa trabalham com o tempo e o espa-

ço, desconstruindo a concepção tradicional e aristotélica, optando, inclusive e em 

geral, pela forma teatral da colagem ou mesmo fragmentada. Ao longo dos anos,  

desenvolve-se uma linguagem de diálogo entre os signos teatrais – cenografia,  

 

7  Este conceito está vinculado à evolução do Jogo Dramático proposta por Joana Lopes (1981), e não 
ao movimento estético do realismo.

Espetáculo Quixote
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trilha sonora, objetos de cena, texto, gestualidade – dependendo da fase do pro-

cesso e da linguagem escolhida para a abordagem que queria se experimentar. A 

linguagem de fragmentos permanece, presente em todas as criações coletivas re-

alizadas. Assim acontece com as montagens Dá Licença, Verso do Avesso, Ama-

nheceu, Grito de Paz. Em todos estes casos, rompe-se com a unidade de tempo 

e espaço, assim como com a criação de personagens unicamente psicológicos e 

naturalistas. No caso de Dá Licença e Amanheceu, as personagens, sem aprofun-

damento de suas histórias de vida na cena, mantêm-se como faíscas de seres em 

conflito e em movimento.

A montagem de Quixote em 1997 inicia a pesquisa do espaço cênico, uma ca-

racterística importante da fase de Faz-de-Conta. A versão teatral de Dom Quixote 

de La Mancha8 começa com um delírio do personagem no alto da escada de incên-

dio do prédio da empresa, a mais de 100 metros de altura. O público, no horário de 

almoço, assiste à cena de baixo para logo em seguida, a convite do personagem, 

entrar no espaço cênico interno, no chamado Espaço de Exposição Fotográfica da 

empresa – um galpão onde Dom Quixote corre entre os espectadores, que se sentam 

em cadeiras espalhadas pelo espaço, atravessados por rampas e palcos simultâneos, 

divididos em grupos irregulares e alternados. 

O processo de montagem inicia-se com a entrada dos novos integrantes que 

durante dois meses participam do processo de aprendizagem da linguagem teatral. 

A construção dos personagens se realiza a partir da pesquisa que cada atuante faz 

de todos os personagens. As variáveis de identificação, desenvolvimento da ex-

pressão interpretativa, empenho, disponibilidade de horário são as definitivas para 

a escolha feita pelo grupo todo.

8  Adaptação livre de autoria de Alfredo Ormeño e Maritza Kirchhausen originalmente idealizada 
como teatro de bonecos para adolescentes, ganhadora de um Prêmio de Dramaturgia em Lima, Peru, 1990.
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As rampas por onde circulam os personagens, pintadas de xadrez, indicam 

o jogo existencial e sofisticado que Dom Quixote estabelece diante do público. 

Ventiladores do galpão insinuam os moinhos de vento que lutam com Quixote, 

que cavalga em um andaime de ferro com rodas. Os espectadores sentados, dis-

tribuídos entre seis espaços, assistem às cenas que acontecem ao redor e no meio 

deles. Personagens mencionados no texto original de Cervantes são materializa-

dos nesta montagem. É o caso do Sol e da Lua, produzindo inclusive uma cena 

de eclipse, como metáfora da impossibilidade do encontro amoroso de forma 

intensa, com panos coloridos e trilha sonora transportando a fantasia quixotesca 

a um ambiente onírico. 

A reação dos espectadores ao uso do espaço reforça a necessidade da experi-

mentação e o resultado estimulante da pesquisa realizada. “Gostei muito!!! Achei 

muito melhor o nosso palco aberto” (VETTORI, 1997, depoimento)9. 

Assim também Ronald Fernandes, funcionário da empresa, expressa poetica-

mente o seu envolvimento com a peça:

Pude ver um cavaleiro montando um corcel fogoso, inflamado como se pégaso fosse. 

Amedrontei-me diante de ovelhas inocentes, como se tivessem elas garras famintas. 

Apaixonei-me por uma bela dama de Toboso, querendo transmutar o sol em um talismã 

para seu colo. Ataquei pelos olhos, com a fúria da guarda de meu amor pela bela 

dama, gigantes infinitos em um campo de batalha apavorante. Morri em uma sombria 

conjunção celeste querendo não-ser para poder ser, enfim... enfim. Enfim, o que dizer? 

(...) perfeito na medida certa. 

(FERNANDES, 1997, depoimento)10.

9  Depoimento de Marco Vettori, membro da Diretoria, publicado no jornal “Nosso Porto”, veículo de 
circulação interna à empresa Porto Seguro.

10  Depoimento de Ronald Fernandes, funcionário do Departamento Sinistro Auto, publicado no jornal 
“Nosso Porto”, veículo de circulação interna à empresa Porto Seguro.
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Acima, dois comentários, um apoiando a escolha de um espaço físico cênico 

mais aberto e outro que mostra um espectador mobilizado pela construção imagé-

tica da encenação num espaço subjetivo instigante. A entrada em um novo espaço 

físico estimula a entrada em um novo espaço estético.

O processo de montagem de Quixote foi realizado com 12 atores de departa-

mentos diferentes – Saúde, Documentação, Sinistro, Controle de Produção, Tele-

Atendimento, Financeiro e Unidade Delta. Através de improvisações, a própria 

adaptação de Kirchhausen e Ormeño foi novamente adaptada. Ao longo do pro-

cesso de criação e montagem, o grupo trabalhou junto com a cenógrafa e figuri-

nista Nadine Trzmielina11 elaborando o espaço cênico integrado à construção da 

Dramaturgia Cênica: 

Muitos chegavam com estrelas nos olhos, flutuando a alguns centímetros do chão, com 

a ilusão adolescente de brilhar no palco. Perguntavam qual seria o texto e se havia um 

papel (...) Para mim, o início da formação do grupo era o momento crucial do trabalho, 

muito mais difícil do que se esconder atrás de linhas prontas e muito mais frustrante 

no início para os participantes. Jovens em sua maioria, rapazes e moças eram levados – 

através da aplicação de técnicas profissionais – a colocar suas idéias, desejos, frustrações, 

e a lidar com as suas diferenças a pretexto de um “pré-texto” e para depois nascer o 

texto coletivo.

 (TRZMIELINA, 2009, entrevista)

11  Profissional que participou de diversas montagens do projeto: Quixote, Mergulho, Amanheceu, 
Inspetor Geral.

Performance Ação Social
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Em Quixote, Nadine acompanha a apropriação que o grupo faz do texto e dos 

elementos cênicos oferecidos:

No começo, havia espadas quebradas a serem refeitas, um chapéu ou véus usados 

erroneamente, a recusa de usar determinado figurino... mas nunca houve problemas 

de texto! Bem ao contrário de trabalho de profissionais! Depois, aos poucos, os atores 

paravam de brigar com os figurinos e os elementos e acrescentavam e cuidavam de 

detalhes. Podia-se marcar a estréia! 

(TRZMIELINA, 2009, entrevista)

Trzmielina cria a cenografia e o figurino do espetáculo Mergulho, Dramaturgia 

Cênica Coletiva de junho de 1998, da mesma maneira, a partir das sugestões dos 

atores durante as improvisações. 

Mas o trabalho de cenografia e figurinos, apesar de uma linha aprovada, deveria ir se 

transformando na medida do desenvolvimento do espetáculo. Até alguns dias antes da 

estréia surgiam objetos e detalhes que deveriam ser acrescentados. Uma corrida contra 

o tempo e a verba. 

(TRZMIELINA, 2009, entrevista)

O trabalho conjunto do profissional com os atores traz o risco da abertura de 

conflitos, o empenho maior dos atores para se envolver em atividades não somente 

de atuação, a participação direta na escolha de materiais de acordo com um projeto 

compartilhado de figurinos e adereços, em suma, a visão global do espetáculo e sua 

apropriação pelo grupo todo.

O espetáculo Mergulho é uma crítica ao ambiente de trabalho, os funcionários 

eram animais do oceano em conflito e o cenário era o fundo do mar. Plásticos  

Performance
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gigantes foram pendurados no teto para dar a impressão de que tanto atores quan-

to espectadores estavam embaixo da água. Trata-se de um mergulho na própria hu-

manidade. Enquanto o grupo de teatro pudesse transitar por canais de expressão, 

reflexão, desabafo e crítica, o sentido do projeto continuaria vigente. Mais uma 

vez, o momento do Faz-de-Conta, mesmo já estando na fase do Realismo, empres-

ta seus aspectos de experimentação e articulação de linguagem, manifestando-se 

na criação dos personagens, sugeridos e pesquisados pelo grupo, nos projetos de 

figurinos e cenários, na dramaturgia textual e cênica.

A encenação de Amanheceu12, também Dramaturgia Cênica Coletiva, em no-

vembro de 2000, com 12 atores- cidadãos, foi realizada a partir de uma pesquisa 

espacial: andaimes que acolhiam a movimentação quase que aérea dos atores por 

entre o público. O andaime simbolizava uma grande árvore – imagem utilizada nos 

folhetos, cartazes e programas criados por Felipe Doctors13 para a divulgação do 

espetáculo –, que trazia a problemática de enraizamentos e desdobramentos. Cada 

ator criou seu personagem, assim como o roteiro teatral do sonho do mesmo. Um 

dos primeiros ensaios foi realizado em uma figueira14 do Parque do Ibirapuera que 

inspira o roteiro geral da peça, assim como a cenografia. Este ensaio foi realizado 

a partir de um longo jogo espontâneo entre os personagens. 

O jogo acaba trazendo novos aspectos, ações e reflexões, assim como novas 

inter-relações. Já com a experiência de ter um público assistindo, a linguagem 

teatral se apressa em germinar e, entre os galhos da figueira, amanhece o espetá-

culo, impregnado de conflitos estimulantes para a inquietação juvenil de atores e  

12  Criação coletiva sobre o jovem, faixa etária representativa, na época, entre os funcionários da empresa.
13  Profissional da área de design que acompanhou e participou de várias montagens: Verso do Avesso, 

Quixote, Mergulho, Amanheceu e Inspetor Geral.
14  FICUS: Figueira do Parque Ibirapuera, conhecida pelo enxerto realizado com galhos que se enraízam 

na terra virando trocos que dão sustentação aos galhos que saem e continuam crescendo. 
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futuros espectadores na empresa. Durante o espetáculo, os atores se aproximam, 

se distanciam e se misturam com o público. A cenografia para o espetáculo, seis 

meses depois é construída com ferros dos andaimes e folhas de plantas envol-

vendo a platéia em uma grande floresta de incertezas, questionamentos e fortes 

desabafos de personagens representantes de jovens diferentes, semelhantes aos 

jovens espectadores. Ou seja, são criados personagens de jovens com perfis dife-

rentes, inspirados em cada um dos atores: uma jovem que sonha em trabalhar na 

Rede Globo, um jovem da tribo gótica, um jovem perturbado com a realidade, um 

jovem punk, uma romântica, um engajado politicamente, um alienado e perdido 

no mundo da tecnologia.

Trash15, dramaturgia-metáfora das passagens políticas na nossa sociedade da 

monarquia à democracia e à ditadura através do relacionamento dos personagens, 

catadores de lixo, é encenada como Teatro de Rua nos Centros de Convivência, es-

paços abertos utilizados para shows musicais. Cria-se, para o espetáculo, uma nova 

disposição dos espectadores – espécie de arena com caráter interativo. Dois grupos 

de atores se revezam nas apresentações, com todas as combinações possíveis de 

trios, como um exercício de ator e para serem preenchidas mais possibilidades de 

apresentações. O cenário é móvel: o Doloroso, carrinho de catar lixo dos perso-

nagens. Esta peça, adaptação do texto original Havia uma vez um Rei do grupo 

teatral chileno Aleph, já tinha sido adaptada para as ruas de Lima, Peru (1975),  

 

15  Adaptação da criação coletiva do grupo chileno Aleph.
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em praças públicas da cidade e, posteriormente, sob patrocínio da Secretaria de 

Cultura do Município de São Paulo, na direção do Prof. Sabato Magaldi, durante 6 

meses, na Praça da Sé, como parte do projeto da disciplina de Direção IV no Curso 

de Artes Cênicas da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Pau-

lo, em 1978. Depois ainda foi realizada outra encenação no clube A Hebraica, em 

1995, que ganhou diversos prêmios no Festival Interclubes.

Cada forma dramática de escrita e encenação provoca uma proposta diferente de 

uso do espaço, que pede uma relação diferente com o público. Cada uma destas for-

mas sugere conteúdos diferentes: concepção, visão de mundo e proposta de reação.

Grito de Paz16, montagem dirigida a partir de um roteiro feito pela direção, 

surge quando é sugerida a interrupção da encenação que vinha se realizando de 

Pic-nic no Front, de Fernando Arrabal. Havia sido escolhida a linguagem de clown 

para a encenação. O ato terrorista contra as Torres Gêmeas não poderia passar 

despercebido no projeto, motivo pelo qual se adia o pic-nic teatral bem humorado, 

que é substituído por um grito necessário. Na forma de fragmentos intensos, sem 

seqüência de tempo e espaço, usando imagens de vídeo que dialogam com os ato-

res em cena, instala-se na empresa um desabafo que abre janelas para além da tra-

gédia de Nova York. Surge a queixa reflexiva diante de um momento histórico que 

tinha deixado o grupo atônito e impotente. Aproveitando para mergulhar também 

na violência brasileira, muda-se o ângulo espacial da perspectiva do público, no  

 

16  Roteiro escrito a partir dos acontecimentos de 11 de setembro nos Estados Unidos de Norte América.

Performance
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REALISMO - JOGO PLANEJADO

ANO PEÇA AUTOR LOCAL Nº ATORES

1997 Quixote Dias Gomes Espaço Fotográfico 
Prédio Al Barão

12

1998 Mergulho Criação Coletiva Espaço Fotográfico 
Prédio Al Barão

13

1999
Inspetor Geral, com participação do 
Coral da empresa sob regência de 
Roberto Rodrigues

Peter Weiss Auditório Prédio Al 
Barão

10

2000 Amanheceu Criação Coletiva Espaço Fotográfico 
Prédio Al Barão

12

2000 Trash Criação Coletiva
Ed. Guaianazes

5

2001 Grito de Paz Criação Coletiva Espaço de Fotografia 
Ed. Guaianazes

10

mesmo galpão, colocando o público de costas para a porta de entrada. Posterior-

mente, experimenta-se um novo espaço ao levar o espetáculo para a Funarte, onde 

jovens de ONGs convidadas vão assistir e participar de debates após as apresen-

tações. A proximidade em ambos os espaços busca o impacto com a platéia, onde 

emoção e reflexões se viram mobilizadas.
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APRESENTAÇÕES EXTERNAS

ANO PEÇA AUTOR LOCAL Nº ATORES

Então chegou o Natal Criação Coletiva Empresas do Grupo Porto:  
Lerma, Central, Guaporé

6

1985 O Túnel Dias Gomes Empresas do Grupo Porto:  
Lerma, Central, Guaporé

6

1994 Samba da Qualidade Criação Coletiva Empresas do Grupo Porto:  
Lerma, Central, Guaporé

7

1990 AIDS uma história de amor Criação Coletiva

Auditório Elis Regina /Centro de Convenções 
Anhembi- Encontro de Portadores do Vírus da 
AIDS, empresa Credicard, empresa Pedreira 
de Guarulhos

8

1990  AIDS uma história de amor Criação Coletiva GAPA -Teatro São João Taubaté 8

Ao longo da Travessia, os espetáculos aconteceram dentro da empresa. Mesmo 

assim, houve situações de convite para apresentações externas em empresas do 

grupo Porto Seguro, Festivais de Teatro Amador, empresas interessadas no projeto, 

Congressos de Recursos Humanos e eventos da cidade. A empresa preferiu focalizar 

e centrar as encenações para os funcionários dentro de um projeto de comunicação 

interna. A seguir, o quadro de apresentações externas:



TEMPORADAS EXTERNAS

ANO PEÇA AUTOR LOCAL Nº ATORES

2002 Grito de Paz Criação Coletiva Funarte 10

2003 Pinóquio, uma aventura em 
busca de ser  

Dias Gomes Studio São Pedro 40

2003 Encontros/Carro + Casa Adaptação da crônica 
O Lixo de Luís F. 
Veríssimo

Teatro Móvel/São Paulo, Rio de Janeiro, Flo-
rianópolis, Curitiba

7

PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS

ANO PEÇA AUTOR LOCAL Nº ATORES

1991 AM/FM Rádio Corredor Criação Coletiva AM/FM Rádio Corredor 8

1996 Verso do Avesso Criação Coletiva Bauru 8

JORNADA DE DEPARTAMENTOS DE RH

ANO PEÇA AUTOR LOCAL Nº ATORES

1996 Verso do Avesso Criação Coletiva Associação Brasileira “A Hebraica de São 
Paulo”

8

134
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3. DINÂMICA DO GRUPO DURANTE A TRAVESSIA 

A cada processo de montagem, com a saída de alguns e a entrada de novos par-

ticipantes, estes também passam junto com os integrantes antigos pelas fases men-

cionadas favorecidos pela teatro-educadora de forma a desenvolver e aprofundar a 

teatralidade de cada ator na busca de uma linguagem teatral comum e original no 

espaço coletivo de criação. 

No caso dos atores que vêm das montagens anteriores e permanecem no grupo, 

cria-se uma nova experiência de exercício teatral que não é abordada como repetição 

e sim como uma renovação. Esta consiste na socialização e integração com os novos 

participantes, no aprofundamento da descoberta e criação de uma linguagem teatral 

original e específica de acordo com a nova dinâmica do grupo, com os novos colegas 

que improvisam junto, no aprofundamento do jogo e sua articulação estética, na 

experiência de cada temporada na relação com o público.

O grupo, aberto a todos os funcionários da companhia, recebe inscrições e dedica 

os primeiros meses de cada novo espetáculo a cuidar de um processo de socialização, 

de aprendizagem e de construção de uma linguagem teatral de base, que permite a 

criação de uma estética que se desenvolve ao longo dos anos.

No final de cada temporada (quatro semanas a cada ano ou a cada semestre 

dependendo da época), reabre-se para novos interessados, em geral motivados pelas 

apresentações. Sem teste nenhum, o projeto é aberto a todos os interessados.

É valioso o primeiro ensaio de um grupo como um marco essencial de iniciação 

do processo teatral e da desconstrução de modelos estereotipados. Nesse dia, caso o 

encontro seja orientado no sentido de provocar a descoberta de expressar-se de for-

ma genuína e espontânea, inicia-se um processo de criação de vínculo significativo 

com a teatro-educadora, com o grupo, consigo mesmo e com a busca de diferentes 

formas de expressão. A conversa inicial com os novos e antigos integrantes é para 

Espetáculo Pinóquio, uma aventura em busca de ser
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que se transmita a história do grupo, se explique o seu funcionamento e organização, 

assim como seus compromissos, princípios e valores. É importante que os participan-

tes atuais contem e expressem o sentido que o grupo tem para eles. Este momento de 

olhar para a própria experiência torna visível um percurso e seu significado para si 

mesmo e para o espectador a se transformar em ator, no caso o novo participante.

Os novos integrantes dialogam com a fala dos atores do grupo e também expres-

sam as suas expectativas. Uma nova narrativa, interna ao grupo, que se reflete na 

construção dramatúrgica posterior, se estabelece como reflexão e registro, tornando 

visível uma nova formação de grupo, como ocorre a cada nova encenação de um 

espetáculo que tenta ser fiel à sua própria história. 

O grupo combina suas regras e princípios, um contrato ético, como ocorre na 

Companhia Théâtre Du Soleil, coordenada por Ariane Mnouchkine, que é renovado 

com cada novo participante que ingressa na trupe. Este momento torna inédito cada 

processo de montagem, na medida em que cada grupo se renova, de forma original, 

com a entrada e saída de atores. A partir daí, o funcionário sente-se incluído num 

novo espaço onde pode compartilhar idéias e experimentações com colegas que pen-

sam e sentem de forma semelhante a ele. 

Durante a primeira conversa, estimula-se um clima de descontração. Após o tra-

balho de jogos de socialização e exercícios de sensibilização corporal, é proposto e 

realizado o primeiro Jogo Teatral. A característica do jogo é a da improvisação livre a 

partir de algum estímulo que pode ser um objeto, uma música ou uma pintura. O jogo 

pode também ser proposto a partir da imagem corporal que cada um, junto com o 

grupo, faz sobre o significado, naquele momento, de fazer teatro. A partir dessa ima-

gem, desenvolve-se uma improvisação com movimento e sem palavras. É importante 

a valorização da linguagem não verbal, que permite fluir em um primeiro momento 

a comunicação entre os atores, já que a palavra corre o risco, quando os jogadores 

iniciam seu exercício de teatralidade, de manipular a expressão deixando o corpo 
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detido e sem ação. Os funcionários se surpreendem com o fato de eles “já” saírem de 

um primeiro ensaio “fazendo teatro” e de uma maneira que não é exatamente a que 

imaginavam ser o fazer teatral – decorar, marcar e representar personagens dados. 

Este é um primeiro passo da transformação do espectador em ator-cidadão, que 

inaugura o exercício da ação cênica transformadora da realidade proposta por Boal 

(1988). Esta ação vai na direção contrária do teatro que cultiva a fama e o talento, 

assim como dos processos impositivos de encenação que comprometem e ameaçam 

a espontaneidade e a pesquisa teatral. O funcionário é convidado a desconstruir al-

guns dos estereótipos, expressos na primeira conversa acima mencionada, tais como 

pensar que deve passar por uma difícil e severa seleção, que o sucesso do fazer teatral 

está em decorar textos e “obedecer” ao diretor nas marcações de cena, ou que o hori-

zonte do ator é, se possível, um dia “ser chamado” para a TV e ser feliz para sempre. 

Cada etapa desperta a seguinte, de forma dialética, como afirma Benjamin (1981). 

A cada nova abertura do grupo, após cada temporada, diante de variáveis da orga-

nização, anuncia-se uma nova construção dramatúrgica cênica: 

A utilização dos elementos do sonho (...) ao despertar, constitui a aplicação exemplar 

do pensamento dialético. É por isso que o pensamento dialético é o órgão do despertar 

histórico. Cada época não só sonha a seguinte, mas ao sonhá-la a força a despertar 

(BENJAMIN, 1981:91)

Benjamim se refere à figura do passante como quem corre o risco de permanecer 

alienado porque foi privado do registro e do rastro da história. O grupo apresenta 

um cuidado com a sua própria memória. Mesmo que seus integrantes transitem 

entre uma e outra encenação, mantêm-se um núcleo que atua em geral entre 2 e 

4 anos, permanecendo a concepção construída ao longo do tempo. A cada recep-

ção “dos novos”, abre-se espaço para a conversa habitual, ritual da transmissão  
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do que já existe, o que já se tem pensado, realizado e imaginado por realizar. E 

este processo demanda uma atitude de humildade e percepção histórica. Novos 

conflitos amanhecem. Este momento de passagem é temido e celebrado: novos de-

safios; a recepção de novos atores-cidadãos; a pergunta sobre se os novos poderão 

desorganizar a forma de envolvimento e compromisso do grupo anterior; o temor 

de uma possível desfiguração dos vínculos bons já estabelecidos e conquistados; a 

necessidade de adequação e continuidade de um processo existente às novas idéias, 

posturas e perfis; o confronto da decisão e escolha de um tema para a montagem 

seguinte com as expectativas dos novos integrantes; as variáveis e condições de 

trabalho dentro da empresa – mudanças de Gerência do Departamento de Recur-

sos Humanos, que ocorre periodicamente, por exemplo. A cada conflito, um novo 

encaminhamento tentando ser fiel ao processo de construção de uma teatralidade 

original baseada na desconstrução de concepções engessadas, em valores huma-

nistas e éticos, e em uma cultura própria do grupo inserido em outra cultura orga-

nizacional clara que lhe dá moldura. São estes momentos que despertam a etapa 

seguinte guardando as essências e transformando o percurso.

As passagens da travessia e, conseqüentemente, as escolhas e passagens reali-

zadas, vinculam-se à Dramaturgia Cênica proposta. Esta modalidade de criação, a 

coletiva, refere-se aos processos adotados para as encenações envolvendo a par-

ticipação ativa dos atores-cidadãos, de forma democrática e engajada na apro-

priação da linguagem teatral. Os ensaios que atravessam as fases da teatralida-

de, desembocam naturalmente na proposta de criação coletiva, que, como afirma 

Fernando Peixoto (1974), em aula ministrada na disciplina de Direção no Curso 

de Artes Cênicas da ECA-USP, pode mobilizar, “através de momentos de reflexão, 

verdade, lucidez, espanto, crítica”, tanto o elenco, como o público. O modelo de 

Dramaturgia Cênica como criação e produção coletiva é o que mais se aproxima de 

uma apropriação autoral. 

Espetáculo Mergulho
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A montagem e a criação coletiva são compreendidas como duas formas de 

encenação que caracterizam o modelo apresentado nesta dissertação. É através 

delas que o Jogo Teatral age e se desenvolve dramaturgicamente tanto nos ensaios 

como nos espetáculos. A montagem coletiva refere-se aqui à encenação grupal de 

um roteiro ou texto de um autor que não é do grupo, podendo ser um convidado ou 

mesmo um autor da dramaturgia universal com um texto já escrito, por exemplo. A 

criação coletiva inclui a autoria grupal do texto escrito na Dramaturgia Cênica. Em 

ambos os casos, a direção é da teatro-educadora que coordena o grupo.

No início, os ensaios das encenações são realizados a partir de textos curtos 

e roteiros simples, referentes a situações internas da empresa, como trabalho em 

equipe, datas festivas ou campanhas específicas. Posteriormente, alterna-se a mon-

tagem de textos teatrais da dramaturgia da literatura universal com criações livres 

do grupo. As temáticas referem-se à realidade social tanto do público quanto dos 

atores, todos de um segmento social semelhante. É importante diferenciar cada um 

dos elementos desse tripé: a coordenação como a liderança do percurso; a direção 

como autoria da encenação da dramaturgia; e o processo de teatro-educação que 

favorece o processo pedagógico-teatral do grupo.

Mesmo com a rotatividade de participantes a cada montagem, o grupo apresen-

ta uma estrutura estável, mantendo um núcleo por aproximadamente dois ou três 

anos, período após o qual os participantes se afastam da empresa ou da experiência 

em busca de outros horizontes, principalmente para cursar faculdades. Este fato 

demonstra a interferência positiva do fazer teatral que estimula os atores-cidadãos 

a entrarem na cultura e em processos de desenvolvimento pessoal e profissional. 

Alguns retornam posteriormente. A proposta inclui um trabalho de curto, médio 

e longo prazo, voltado para fora do circuito e dos valores do teatro profissional 

e comercial, que pressupõe um trabalho de investigação da linguagem teatral e 

da condição do humano em sociedade. Ao mesmo tempo, trata-se da criação de 

Espetáculo Verso do Avesso
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um espaço grupal com identidade própria inserido em uma corporação que traz 

conflitos e dificuldades, satisfações e indagações, como no conjunto de paradoxos 

analisados no Capítulo 1, por exemplo, no que se refere à coexistência deste grupo 

com outros grupos de trabalho, lazer e esporte presentes em uma companhia. 

O grupo se estabelece em torno do fazer teatral dentro de uma concepção ética e 

estética, de ação e interferência na própria subjetividade e nas relações sociais e in-

terpessoais com os participantes e os espectadores. A coexistência das diferenças de 

origem, visão de mundo ou cargos hierárquicos é ingrediente do processo, tornando 

a aceitação e o respeito necessários. A interação com a empresa está sempre presen-

te, seja através do próprio funcionamento e existência da proposta, seja através dos 

conteúdos trabalhados nos espetáculos. O próprio fato de as peças serem apresenta-

das no horário do almoço significa já uma intervenção no cotidiano da companhia, 

ainda mais quando se traz questões ligadas e pertinentes a este mesmo cotidiano.

Ainda na dimensão do paradoxo, o ator situa-se na estrutura e na rotina de uma 

empresa que vive um dia-a-dia com pouca ou nenhuma convivência com elementos 

artísticos. O teatro abre, para os atores, a possibilidade de transitar entre o plano do 

real e do ficcional. A própria realidade do cotidiano pode, em determinados momen-

tos, até parecer surrealista, absurda, ficcional ou inverossímil. Entretanto este estra-

nhamento pode se tornar fonte de inspiração para encontrar, através da linguagem 

teatral, uma forma de tradução poética da realidade.

Brecht propõe a leitura da realidade considerando a existência da dimensão do 

estranho no familiar para, assim, favorecer a desalienação de posições e concep-

ções, práticas e princípios. O processo do projeto de teatro na empresa significa 

a busca do trânsito entre o universo estranho e o universo familiar dos trabalha-

dores, estabelecendo um movimento pendular entre ambos. Isso permite a criação 

de um repertório de conhecimentos e reflexões cultivados nas pesquisas para cada 

encenação, a compreensão do mundo social dos atores-cidadãos, a percepção da 
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ressonância das encenações na subjetividade dos espectadores-cidadãos e o eco 

crítico produzido e voltado para a realidade.

O diálogo crítico estabelecido entre as esferas que envolvem o fazer teatral, 

como propõe Brecht, envolve a criação do texto dramatúrgico, a sua interpretação, 

o uso do espaço cênico, da iluminação, da indumentária, da maquiagem, entre 

outros. Mantém-se assim o movimento dialético dos signos teatrais no fenômeno 

estético como um caleidoscópio mutante e provocador. Cada espetáculo é inten-

ção de mudança, exercício de questionamento, alguma inversão do estabelecido,  

como expressa Brecht:

O romper de cada novo dia

É introduzido pelo cantar do galo

Anunciando desde sempre

Uma traição 

(...) Nem molhe apenas

A relva fresca ou somente a ressecada;

Refresque também o solo nu. 

                     (BRECHT, 1963:298-299) 

A poética desenhada pelo teatro de grupo constrói uma narrativa que evoca uma 

sociedade que transforma o homem e que pode ser transformada por ele. Para isso, o 

homem deve conhecer a sociedade. Neste sentido, para o grupo, o mergulho teatral 

implica olhar o mundo como pesquisador, narrador e experimentador, garantindo a 

distância necessária para tocar e enxergar e, ao mesmo tempo, para se questionar e se 

afastar. Desta maneira o desenvolvimento de um processo de visibilidade promovido 

pelo projeto teatral implantado na empresa tem lugar, como será contemplado no 

capítulo a seguir.

Espetáculo Bailei na Curva
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CAPÍTULO 3

ENCONTROS VISÍVEIS
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CAPÍTULO 3
ENCONTROS VISÍVEIS

Olhar é, ao mesmo tempo, sair de si e

trazer o mundo para dentro de si.

 Marilena Chauí (1998)

Este capítulo analisa aspectos que favorecem a visibilidade de um processo de 

humanização e protagonismo cidadão do grupo teatral pesquisado, de seus parti-

cipantes e dos processos pedagógicos, sociais e teatrais desenvolvidos dentro de 

uma organização. O conceito de visibilidade está presente nesta dissertação na 

medida em que os indivíduos podem acessar e projetar a sua identidade pessoal e 

social na vida privada e pública, com alteridade, respeito e dignidade dentro e fora 

da empresa. Esse conceito está presente, também, na coincidência entre a imagem 

que as pessoas constroem de si mesmas e aquela que se expressa no âmbito social. 

Este ir e voltar é, como afirma Marilena Chauí na epígrafe, uma forma de inter-

relacionamento com a realidade através do próprio olhar.

A atitude crítica e distanciada é em si uma postura de tornar visível e histórica 

a experiência. A imagem é, muitas vezes, difusa ou distorcida dentro de instituições 

que não reconhecem a originalidade de seus integrantes, reduzindo a presença anô-

nima do cidadão a apenas uma função operacional no processo produtivo. A trans-

parência e a credibilidade são necessárias para que as pessoas se sintam incluídas e 

partícipes da organização à qual pertencem. Na sociedade contemporânea e tecno-

lógica que beira a cada vez mais a virtualidade, pode-se pensar em duas concepções 

de visibilidade: uma ligada à concepção ética e humanista, que busca o reconheci-

mento do que somos, e outra cultuando a imagem do que queremos ser através da 

Espetáculo Mergulho
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idealização e da artificialidade. A visibilidade cada vez maior do trabalhador refere-

se neste capítulo ao seu processo de protagonismo social através do fazer teatral 

democrático numa empresa aberta a esta possibilidade, mesmo que se conviva com 

a sua paisagem paradoxal. O conceito de um teatro que mobiliza refere-se à ação 

de interferência na estrutura emocional, intelectual, ideológica e social das pessoas. 

Desta maneira, abrem-se espaços internos e externos para que os funcionários se 

transformem em seres mais visíveis e atuantes, a partir de suas subjetividades, na 

relação com eles mesmos, com os outros e no ambiente laboral e social. 

 A escrita do capítulo é conduzida por dois eixos que dialogam entre si e 

com referenciais práticos e teóricos, principalmente de Bertolt Brecht e Ariane 

Mnouchkine. O primeiro é um roteiro de tópicos para a compreensão do trânsito 

em direção à visibilidade. O segundo eixo acontece a partir da seleção e da aná-

lise de narrativas e depoimentos dados pelos atores na época e atualmente, em 

2008 e 2009. O estímulo para os atores envolvidos nas entrevistas se expressarem 

nos depoimentos atuais consistiu em algumas perguntas como: de que maneira 

fazer parte do grupo de teatro mobiliza você? Qual é o sentido de se fazer teatro 

numa empresa? Quais as dificuldades que se enfrentam no serviço sendo parti-

cipante da atividade? Como você vê o processo de aprendizagem da linguagem 

teatral e da montagem dos espetáculos? Qual é a sua opinião sobre o processo de 

produção das peças encenadas? Como vê a sua relação com o público, colegas 

de trabalho? Sente-se reconhecido como artista no dia-a-dia? Pode-se falar em 

transformações pessoais e sociais a partir da experiência teatral?

Espetáculo Mergulho
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O resgate da experiência a partir da memória dos atores em forma de narrativa, 

segundo Walter Benjamin (1994), permite incorporar o que é contado à própria ex-

periência dos ouvintes ou leitores, neste caso. Representa uma maneira distanciada 

e histórica de retomar e re-interpretar o passado, verificando valores que acolhem 

e permanecem, assim como a ressonância de processos vividos no presente. O olhar 

na narrativa contribui com o reconhecimento de como cada um se vê hoje em dia, 

com aspectos agregados dialeticamente da própria experiência. Assim afirma Fábio 

Costa, ator de Grito de Paz: “Começa a mudar o mundo com o homem que você 

vê no espelho”. No espetáculo, Fábio representa um clown crítico com as ações dos 

outros personagens e com os acontecimentos, o que mostra o entrecruzamento 

entre a dramaturgia e as concepções dos atores. 

 Benjamin afirma que a narrativa não pretende ser purista e sim um mergulho 

distanciado na experiência em questão, tornando determinante a presença do con-

tador da história: 

A narrativa, que durante tanto tempo floresceu num meio de artesãos – no campo, 

no mar e na cidade –, é ela própria, num certo sentido, uma forma artesanal de 

comunicação. Ela não está interessada em transmitir o “puro em si” da coisa narrada 

como uma informação ou um relatório. Ela mergulha a coisa na vida do narrador para 

em seguida retirá-la dele. Assim se imprime na narrativa a marca do narrador, como a 

mão do oleiro na argila do vaso.

(BENJAMIN, 1994:205).
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O procedimento de lembrar, contar e opinar transforma em visível a experiên-

cia compartilhada, dando voz e eco à mesma experiência vivida por vários funcio-

nários em períodos anteriores e posteriores.

A idéia de propor um processo que propicia a transformação dos funcionários, 

até então anônimos dentro da companhia, em atores, em seres humanos mais visí-

veis para eles mesmos e para seus colegas de trabalho, coloca-se em sintonia com 

as propostas de Augusto Boal. Criando o Teatro do Oprimido, Boal sistematiza téc-

nicas de interferência no cotidiano, exercícios que ensaiam a transformação da re-

alidade e principalmente a participação direta dos espectadores, como ele afirma:

O Teatro do oprimido batalha por transformar o espectador em protagonista, passando 

de objeto a sujeito, de vítima a agente, de consumidor a produtor de cultura; e luta ainda 

para conseguir que, uma vez transformado, o espectador tenha melhores condições 

para preparar ações reais, no contexto verdadeiro de sua própria existência cotidiana e 

essencialmente social, em busca de sua liberação.

(BOAL, 1980:15-16).

Espetáculos ligados diretamente a questões que os funcionários vivem na or-

ganização permitem que os atores-cidadãos realizem intervenções quando se apre-

sentam aos espectadores-cidadãos, de forma a mobilizá-los através de momentos 

de impacto estético, provocando atritos reflexivos. Isto aconteceu nas tempora-

das de Super-Heróis (1986), AM/FM Rádio Corredor (1987), Work Flash Shop-

ping (1991), Verso do Avesso (1995), todos com temática ligada ao cotidiano dos 

funcionários. Nestes casos, além dos debates após as apresentações, comentários 

permanecem nos corredores da empresa durante períodos de tempo, mostrando 

de alguma forma a intervenção que o espetáculo pode realizar no cotidiano de 

trabalho. Em Verso do Avesso, o grupo, entre outros aspectos, denuncia situações 
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de preconceito em relação a pessoas negras, religiosas, homossexuais, obesas e, 

por exemplo, aos office-boys, pessoas sem nome e sempre usadas para serviços 

pessoais extra-empresa. A partir da peça, foi notório como a relação com estes 

rapazes se modificou: colegas e chefias se esforçaram por rever o tipo de relação 

com eles, evitando chamá-los de “vem cá”, respeitando seus nomes, identidade e 

função no trabalho.

Para que seja possível a análise do percurso “do trabalhador anônimo ao 

ser visível”, é importante falar de certos processos significativos: a formação de 

identidade de um grupo de teatro composto geralmente por jovens funcionários, 

a prática da arte teatral ligada ao universo do trabalho nas empresas, a criação 

de uma Dramaturgia Cênica Coletiva como a prática que orienta o processo, o de-

senvolvimento do espírito crítico como um aspecto fundamental que desencadeia 

transformações, a relação com o público da empresa, com o qual se interage tanto 

nos espaços teatrais formalizados como no Teatro Corredor, onde acontecem as 

performances no cotidiano da companhia.

1. IDENTIDADE

A maior parte dos funcionários, ao redor de 300, que participaram do grupo, 

em sua maioria entre 18 e 30 anos de idade, ocupavam cargos de mensageiros, téc-

nicos, auxiliares, secretárias e atendentes de tele-atendimento. Estes buscavam, no 

teatro da empresa, um espaço de expressão artística, de saída do cotidiano, assim 

como de referência e identificação. São, geralmente, jovens ou adultos inquietos, 

críticos, sensíveis, disponíveis e entusiasmados em busca de novas experiências. 

Os atores trazem na bagagem valores morais e sociais como o respeito à família e 
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às instituições, assim como uma ética de convivência constituída em relação aos 

outros. Ao longo do processo no grupo de teatro, os atores aceitam desenvolver um 

olhar para dentro de si mesmos e uma compreensão mais aprofundada do mundo 

social onde vivem, se inserem e atuam.

O grupo, aberto após cada temporada aos interessados, sem seleção e nem restri-

ção de vagas, encoraja os funcionários que assistem motivados ao espetáculo anterior. 

O livre aceso contribui para desmistificar a idéia do fazer teatral, restrito comumente 

apenas àqueles que se consideram talentosos. De acordo com Spolin (2001a), o teatro 

é uma manifestação de todos na medida em que existam as condições favoráveis à 

liberdade de expressão e ao desenvolvimento da linguagem teatral.

O jovem, bastante presente no grupo, se envolve com a perspectiva lúdica da 

experimentação, que se contrapõe ao dia-a-dia de uma companhia. Segundo Walter 

Benjamim (1994), tanto a criança quanto o jovem buscam o jogo como uma expe-

riência que traz o germe do novo, o que o diferencia do adulto muitas vezes aco-

modado no mundo “sério” do trabalho. Este último perde, no momento histórico da 

sociedade tecnológica regida pelos meios de produção, a ingenuidade e espontanei-

dade no brincar, assim como a dimensão do sagrado e as referências coletivas. Vê-se 

individual, solitário e angustiado no mundo moderno. O adulto, segundo Benjamin, 

veste a máscara “inexpressiva, impenetrável, sempre igual” (BENJAMIN, 1994:238), 

revelando a desesperança e o vazio. Preenchido por dogmas num tempo repetitivo 

que valoriza e pretende impor o conhecimento acumulado, despreza e combate a 

experiência juvenil que incomoda enquanto busca da verdade e do sonho que o jo-

vem quer sustentar. A autoridade do adulto, que segundo Benjamin pretende manter 

o status quo, representado nas instituições como o Estado, a Igreja, a Escola, pode 

se aplicar também às empresas. Nesse sentido, a irreverência do jovem encontra 

no teatro, acolhido pela disponibilidade da empresa e ao mesmo tempo pelas suas 

contradições, uma possibilidade para expressar-se com maior liberdade. 
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Pode-se observar que o jovem do grupo de teatro é questionador e, ao mesmo 

tempo, se adapta ao meio onde vive e trabalha. Ele traz temas e conteúdos ligados 

ao seu cotidiano, que os afligem e provocam. Permanece e valoriza a experiên-

cia no grupo de teatro na medida em que lhe faça sentido, se sinta confortável, 

acolhido e com um canal aberto para se expressar e comunicar. É fundamental 

perceber e analisar esses aspectos do jovem e do grupo como parte do processo 

de visibilidade em questão, já que esta acontece a partir da aglutinação de seus 

participantes em direção à construção de uma identidade coletiva que favorece a 

construção dramatúrgica.

É importante lembrar que, no geral, o jovem brasileiro passa, neste período 

etário, por uma fase de auto-afirmação, questionamento da sociedade e, ao mes-

mo tempo, de adaptação ao sistema social, econômico e produtivo. Por isso, é 

necessário encontrar o equilíbrio entre a crítica que emerge no jovem e a calmaria 

necessária para compreender as regras da corporação, inseridas no mundo capita-

lista, sem as quais estaria excluído do universo do trabalho. Em função da própria 

sobrevivência e da permanência no mercado de trabalho, é preciso conviver com 

essas regras.

O ator, muitas vezes, sente vontade de mudar tudo ao seu redor. Neste sentido, 

o sociólogo e filósofo Paulo Sérgio do Carmo afirma que:

A vocação política, o desejo de mudar o mundo, a contestação e o engajamento eram 

as tônicas do momento (...) O desejo de compartilhar experiências e de participar de 

algum modo dos acontecimentos políticos do país levou alguns jovens a se mobilizar em 

grêmios estudantis e centros acadêmicos. 

(CARMO, 2001:82).
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O crescimento de grupos de jovens reunidos em torno de um ideal ou bandeira 

que se organizam em tribos e gangues é constante. Esta configuração permite que 

o jovem se sinta legitimado pelo próprio grupo e cultive a ilusão de que nunca será 

censurado, detido ou rejeitado, qualquer que seja a sua manifestação de oposição, 

de grito de desabafo. Assim se expressa Fábio Costa no programa da peça Ama-

nheceu: “O Teatro é o poder que temos de gritar o que acreditamos, sem jamais 

podermos ser calados por ninguém. É o direito de ser livre!” (COSTA, 2000)1. Aqui, 

a noção de liberdade é da dimensão do desejo, mesmo que não se realize, mas 

que por outro lado impulsiona o jovem para a ação. De qualquer maneira, ao ex-

pressar este sentimento o ator demonstra estar passando por uma experiência que 

reforça esta vontade, um clima de liberdade que favorece a existência deste desejo 

de liberdade, próprio aliás de jovens semelhantes a ele, presentes em empresas, 

associações, escolas e famílias. O processo de aprendizagem e de criação teatral 

acompanha o amadurecimento do grupo em direção à adequação do que é desejado 

ao que é possível, sem abandonar as transformações que despontam no horizonte.

Os atores-cidadãos reconhecem o sentido de pertencer ao grupo, que, como 

expressa Marcelo Azevedo, permitia “a liberdade de ser quem eu realmente era, não 

precisar fingir, poder ser verdadeiro” (AZEVEDO,2008, entrevista). A autenticidade, 

para poder exercer a liberdade, é um valor relevante nessa fase da vida para os 

atores que participam do grupo. Fazer parte de um coletivo por identificação mos-

tra “o quanto aprendemos a trabalhar em grupo respeitando as individualidades e 

sendo cúmplices em todas as situações” (LLANIR, 2008, entrevista), como escreve 

Christian Llanir, ator do grupo, no seu depoimento. 

Cada processo de Dramaturgia Cênica suscita conteúdos através de imagens e 

falas cênicas durante os ensaios, que dão visibilidade a sentimentos e pensamentos  

 

1  Fala do ator-cidadão Fábio Costa no programa do espetáculo Amanheceu (2000).

Ensaio do Espetáculo Grito de Paz
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dos atores mobilizados no processo de pesquisa e encenação. Assim, por exem-

plo, como vimos no capítulo 1, a montagem de um texto político, O Túnel (1985) 

de Dias Gomes, mobilizou em alguns atores a vontade de “insurreição” dentro 

da companhia e foi necessário “apaziguar” os ânimos através da compreensão 

crítica da peça no seu contexto histórico, diferenciando-o do momento do grupo 

e da companhia. 

Isso também ocorreu no processo de encenação de Verso do Avesso (1995), 

em que os atores criaram personagens que denunciam, entristecidos ou irre-

verentes, os mesmos preconceitos que eles sofrem na vida real e, em alguns 

momentos, no próprio grupo. O processo de construção desses personagens é 

possível na medida em que se aproveita o material cênico e pessoal que emerge. 

Além do personagem de office-boy, como comentado no capítulo 2, outros per-

sonagens, como o religioso evangélico, o homossexual, o que sofre de distúrbios 

de alimentação e o portador do vírus do HIV, são discriminados no cotidiano de 

trabalho. A cena finaliza com a fala forte de Iara, atriz negra que afirma não 

ter vergonha de sua cor e que provoca nos outros personagens a ação de cantar 

junto com ela uma música sobre o orgulho de ser negro, analogia que serve para 

cada um deles, vítimas de preconceito. Esta cena é um exemplo de como uma 

Dramaturgia Cênica que privilegia o repertório dos participantes contribui para 

tornar visíveis conteúdos importantes que surgem nos ensaios. A elaboração es-

tética deste material faz com que surjam cenas críticas e poéticas que mobilizam, 

a partir da identificação, os colegas espectadores provenientes do mesmo setor 

social e cultural.

No final do espetáculo, Márcio Basílio de Souza, ator do grupo, começa a can-

tar Será, do primeiro disco do grupo Legião Urbana, em tom de desamparo e ao 

mesmo tempo de indagação e certeza da busca de valores éticos: “Tire suas mãos 

de mim / eu não pertenço a você / não é me dominando assim / que você vai me 
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entender”2. Em 2009, num depoimento, ele se expressa em relação à importância 

do teatro na sua vida pessoal e profissional:

Somos atores da vida e às vezes a vida dos atores. Em minha vida, foi muito importante 

o teatro. Através dele me transformei em outra pessoa, mais ativa, mais presente, menos 

escondida. Hoje, minha vida está melhor pelo conhecimento de um longo aprendizado. 

Não vejo mais a tragédia como o fim do caminho, mas sim como uma passagem pelo 

caminho. Consigo mostrar minhas alegrias e tristezas mais claramente, sem medo de me 

importar com o que vão pensar de mim. Consigo fazer muito mais amigos e dividir com 

eles meus medos, minhas coragens e minhas vitórias. No ambiente de trabalho me tornei 

mais eficiente, mais competente e, por que não, muito mais disposto do que antes. Muito 

mais capaz, para prosseguir e fazer as coisas no momento certo, até mesmo com cacos.

(SOUZA, 2009, entrevista).

 

Em alguns momentos, o grupo demonstrou dificuldades em relação à compre-

ensão do próprio processo de criação. O grupo se constitui num espaço de encontro 

que inclui e se alimenta das tensões que dele fazem parte. É freqüente o surgimento 

de conflitos ligados às temáticas escolhidas para as peças pelo jovem ator. Transitar 

entre estas dificuldades é ingrediente da dialética do percurso. Este fato se manifes-

ta, por exemplo, na ausência dos atores em momentos intermediários do processo, 

entre a novidade inicial dos primeiros dois meses e a urgência da estréia nos dois 

últimos meses. Assim, retarda-se a encenação fazendo com que os ensaios gerais 

sejam mais intensos. Mesmo se tratando de uma experiência pedagógica, prazero-

sa e lúdica, há momentos difíceis, cansativos e desgastantes. A motivação maior  

 

2  Trecho da música Será, de Dado Villa-Lobos, Renato Russo e Marcelo Bonfá, gravada no primeiro 
disco do grupo (Legião Urbana, EMI-Odeon, 1985).
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tem hora. Algumas encenações intensificam o grau de participação e entusiasmo, 

outras se perdem às vezes num certo descaso. Nestes casos, a possibilidade de uma 

encenação com qualidade estética é menor e o esforço maior.

Experiências positivas se apresentam na vida dos integrantes do grupo. Como 

vimos no capítulo 2, quando o grupo, envolvido na montagem de Inspetor Geral 

(1999), recebe da empresa, pela única vez, um espaço de encontro, “a casinha”3 

onde se guardam adereços e figurinos, este se sente estimulado a se encontrar em 

horários livres e antes dos ensaios para conversas, integração e planejamentos. O 

sentimento de pertença e identidade se fortalece. O grupo entusiasmado ensaia o 

dobro do tempo habitual utilizando-se de horários alternativos por vontade própria 

e depois ainda inclui, no dia-a-dia, atividades culturais e sociais fora do horário do 

teatro e do expediente. Cria-se o hábito de olhar para fora do grupo, em direção à 

sociedade em geral, através de discussões sobre política, cinema, teatro e arte. Os 

participantes buscam e se envolvem em eventos culturais da cidade nos seus tem-

pos de lazer. Surge a alegria, o prazer e o compromisso como elementos catalisado-

res que extrapolam os ensaios e se expandem nas relações sociais e no cotidiano. 

Esta dinâmica identifica-se com a concepção de Ariane Mnouchkine (2007), em 

entrevista a Fabienne Pascaud, quando afirma que pertencer a um elenco funciona 

como “uma barreira contra a traição, o abandono, o cinismo, ambição a avidez. 

Contra o quietismo. Mas também contra a agitação. (…) É uma aprendizagem per-

manente. (...) Um exercício de escuta.” (MNOUCHKINE, 2007:20). Mnouchkine de-

clara que a trupe, sua continuidade e criação, é para ela a base do trabalho teatral. 

A convivência diária e intensa com objetivos artísticos claros resulta em encena-

ções de alta qualidade que conseguem o encontro entre atores e destes com uma 

platéia extensa dentro e fora da França.

 

3  Esse espaço foi retirado do grupo após um ano para uso do ambulatório da empresa.
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O sentimento de acolhimento é também parte do que atrai e acalma os integran-

tes do grupo. Estes relacionam a experiência com a importância da afetividade e 

sentimento de pertença a uma “família”. Mostram-se gratos pelos vínculos que 

se estabelecem e pela reflexão aprofundada que adquirem sobre o mundo. Uma 

marca do grupo é a contínua avaliação sobre o processo, seja este mais tranqüilo, 

caótico ou conflitivo. Cria-se um laço entre os participantes que oferece moldura 

e segurança para se jogarem na aventura teatral. Esse laço se mantém depois de 

saírem da companhia. Os atores se emocionam quando comentam sobre o grupo na 

época ou mesmo hoje em dia. Assim afirma Christian: “uma força que nos permite 

espalhar pelo mundo as melhores sensações, despertar em cada um os melhores 

sentimentos” (LLANIR, 2008, entrevista).
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2. TRABALHADOR-ARTISTA 

Outro processo de visibilidade se dá quando os atores convivem com colegas 

e chefias no dia-a-dia de trabalho. O público, formado pelos próprios colegas, 

acompanha os atores após cada apresentação estendendo assim a relação entre 

ambos no cotidiano.

Os participantes reconhecem a importância da expressão livre através do uso 

da arte. Alguns deles retraídos ou mesmo inseguros se vêem hoje transformados em 

pessoas que se posicionam melhor, se expressam com mais clareza e assertividade 

e se reconhecem como seres criativos, coincidindo com o fato de a própria criativi-

dade começar a ser valorizada nos departamentos onde trabalham. 

 Os atores-cidadãos percebem a possibilidade de serem trabalhadores e artistas 

ao mesmo tempo. Na medida em que a compreensão do processo de teatralidade se 

desenvolve, os participantes podem se posicionar, no trabalho cotidiano da empresa,  

com atitudes e ações também participativas. 

Sobre este aspecto, Márcio Basílio de Souza, ator do grupo, declara que

Para empresa, o importante nisso tudo é a integração, a disciplina de parar para ver o que 

o outro está fazendo e o que você também pode fazer, um momento de relaxamento, de 

se desestressar, rir um pouco, chorar, se emocionar. Levar para sua vida um pouco da arte 

do ser humano, mesmo que seja apenas através de um gesto, e também ser feliz, afinal 

a felicidade não é apenas um estado imaginário, é um estado presente, no momento 

que você achar melhor. A empresa ganha sempre mostrando a cultura, não só para seus 

funcionários, mas também para o público de fora, e sem cobrar nada; apenas mostrar 

que atrás do concreto e de seus prédios espelhados existe vida, arte, e não só mecanismos 

de progresso por um futuro, e a arte também é isso. 

(SOUZA, 2009, entrevista).

Espetáculo Mergulho
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Para um funcionário, ser parte de um outro grupo, dentro de um grupo maior, 

ou da organização, e ser valorizado e reconhecido como importante para esta am-

plia suas possibilidades de se sentir mais importante, destacado, aumentando sua 

auto-estima positiva e permitindo ser conhecido na empresa. 

Alguns dos atores sentem-se realizados e satisfeitos ao retornar aos seus de-

partamentos após uma apresentação na hora do almoço e conseguem trabalhar 

motivados. Neste caso, geralmente, existe a valorização de colegas e chefias. O 

ator é geralmente bem aceito, elogiado e recebe críticas pertinentes quanto a sua 

representação no palco ou em relação a aspectos da encenação em geral. A satis-

fação dos participantes diante do retorno dado pelos colegas lhes permite transitar 

com orgulho pela companhia e serem reconhecidos pelo empenho, envolvimento e 

dedicação à própria organização. Nas palavras de Willians Toledo, ator do grupo:

E depois que eu comecei a fazer teatro, o retorno que a gente tinha de emails e de 

encontrar as pessoas no corredor falando com a gente... Era um orgulho para nossos 

colegas ver que aquelas pessoas que trabalhavam com eles, no dia-a-dia conseguiam 

fazer um trabalho tão bom, tão qualificado, e essa era a preocupação que tínhamos 

mesmo. O impacto com os funcionários era de perceber que tinha um grupo pensando 

no bem-estar deles, tinha pessoas que nos diziam: vocês ficam na maior correria no fim 

de semana, ensaiando, decorando textos, preparando cenários... Eu acho que aquilo 

agradava, era uma satisfação, e eles tinham orgulho de ver, era como se a gente estivesse 

representando eles, especialmente. 

(TOLEDO, 2008, entrevista).

Nos corredores, o fato de que os atores são identificados demonstra a criação 

de uma intimidade. O reconhecimento às vezes não esperado surpreende o ator. É 

também necessário cuidar do efeito de admiração, através de conversas para evitar 
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estrelismos e falta de humildade. O processo de apresentação teatral passeia pró-

ximo ao exibicionismo, uma ameaça à exposição humilde e que é cuidada através 

de conversas que filtram as reações do público e de encenações onde todos são 

protagonistas, evitando que, em geral, um único ator se destaque no palco. 

Os atores do grupo resgatam, nos depoimentos, que o público ressalta o fato de os 

espetáculos não parecerem de nível amador. Considerando que o público da empresa 

não tem acesso a uma experiência ampla com o teatro, profissional ou amador, na ci-

dade, a apreciação de ambos, atores e espectadores, reflete a opinião diante do evento 

teatral, de qualidade, mesmo que sem dados de comparação mais concretos.

Por outro lado, os atores reconhecem também que o fato de se sentirem mais à 

vontade em relação à expressão e à comunicação pode trazer como conseqüência 

conflitos com colegas e chefias que se sentem ameaçados nas relações de traba-

lho. Com isso, deflagram-se processos de poder entre os funcionários, incluindo 

os atores, quando não há um ambiente democrático real. Esta situação pode estar 

relacionada também à postura do próprio ator que se coloca, eventualmente, em 

discussões na sua área de trabalho com arrogância ou inadequação, tanto quanto 

outros colegas. É muito difícil o encaminhamento de qualquer processo democrá-

tico em áreas de trabalho, seja esta artística ou com outra especificidade. No grupo 

de teatro, busca-se o questionamento de atitudes e posturas, caminho nada fácil e 

tantas vezes conflitivo, mas procurando ser fiel aos princípios de horizontalidade, 

aproximação critica à realidade e trabalho coletivo.

Na experiência do grupo da Porto Seguro, nota-se que há alguns participantes 

que sentem um vazio quando voltam ao serviço, apresentando assim a dificuldade 

de integrar a dimensão artística com a produção empresarial ou atendimento aos 

clientes. Integrar arte com trabalho continua sendo uma tarefa complexa. Ainda 

mais quando a coordenação do grupo mostra dificuldade de favorecer e focalizar 

esta questão. Aparece em certos momentos o temor do reforço de uma possível 

Espetáculo Voar
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alienação no trabalho caso o funcionário passe a trabalhar mais motivado, na 

medida em que os diferentes serviços aparentam ser pouco criativos em relação à 

criação de uma peça teatral. De qualquer maneira, o esforço para compreender o 

potencial de integrar arte e trabalho é fundamental. O fato de se aproveitar a mo-

tivação dos atores na atividade teatral para a atividade cotidiana é essencial para 

estes se sentirem inteiros e integrados. A possibilidade de o trabalho cotidiano ser 

impregnado da criatividade, da originalidade e do envolvimento que se desenvolve 

no fazer teatral é enriquecedora.

Há alguns setores da organização que não cuidam da integração arte-trabalho, 

limitando o teatro a um evento recreativo e aleatório, não sintonizado com a vida 

cotidiana da corporação. Assim, quando retorna ao trabalho depois de apresentar 

um espetáculo, o ator tanto pode ser valorizado e parabenizado como pode ser exi-

gido que ele realize mais tarefas que os colegas. Neste último caso, é punido para 

“repor” as horas de ausência da área. A saída do departamento uma hora antes do 

almoço e o retorno uma hora depois, devidos à preparação dos atores – vestir a 

indumentária, fazer a maquiagem, organizar o espaço cênico, aquecer, concentrar 

–, não são entendidos. O ator sente-se frustrado e a chefia exerce seu poder numa 

relação autoritária, bloqueando-se assim possibilidades melhores de comunicação. 

Houve, inclusive, situações complicadas de rejeição em alguns departamentos. Al-

guns funcionários chegaram a abandonar o teatro para evitar, como eles dizem, 

“retaliações”, uma vez que freqüentavam o grupo contra a vontade de suas chefias. 

Estas acham que o teatro é apenas distração ou desperdício de tempo e que afasta 

os funcionários de suas áreas de trabalho, portanto do foco dos objetivos da em-

presa em relação à produtividade esperada. 

Segundo Rafael Cestari, ator do grupo, há também o preconceito de se pensar 

que o ator “tem regalia s e não trabalha direito”. Quando no mesmo departamento  

há, por exemplo, vários participantes do grupo, a situação pode ser mais crítica.  
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Nas palavras de Rafael: “As chefias que se incomodam intensificam a falta de  

reconhecimento e a desaprovação”. Em alguns períodos, aparecem situações de 

descaso ou indiferença em relação ao grupo, como por exemplo quando o Depar-

tamento de Recursos Humanos não informa sobre a existência da atividade teatral. 

Com isso, percebe-se a resistência de algumas pessoas de alguns setores a tornar 

visível o processo teatral presente na empresa.

Esta situação aconteceu, embora nos períodos próximos às estréias o Depar-

tamento de Recursos Humanos ou a diretoria tenham encaminhado para gerentes 

e coordenadores pedidos de apoio, lembrando que a função do grupo é contribuir 

com a companhia, tanto para o desenvolvimento dos atores como para o lazer e a 

reflexão dos trabalhadores em geral. Este chamado traz o significado de valoriza-

ção do grupo assim como o estímulo aos funcionários para assistirem aos espetá-

culos. Essa atitude vem ao encontro da concepção que os consultores de Recursos 

Humanos desenvolveram, como expresso por Guzela no capítulo 1 e por Carlos 

Fernando de Souza Vera Cruz no depoimento a seguir:

Eu vejo o teatro como uma forma de desenvolvimento de competências que 

podem estar relacionadas ao aspecto pessoal ou profissional. Acredito que 

algumas habilidades são desenvolvidas, como: o sentido de pertencer a um grupo, 

desenvolvendo trabalho em equipe, ousadia, desenvoltura, coragem para se expor 

e correr riscos, segurança pessoal, enfrentando medos e receios de julgamentos.  

Vejo que o teatro também possibilita aos seus integrantes um sentido de bem-estar, 

por estarem realizando uma atividade cujo prazer está presente em sua essência.  

Com relação às performances que foram realizadas, como parte de jogos de integração, 

elas tinham um sentido de levar o lúdico, o “mágico” para o ambiente de trabalho, 

sempre fazendo associações com os personagens e situações dos jogos de integração. 

(VERA CRUZ, 1998, entrevista).
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A empresa, como organização, apresenta também propostas de integrar a arte 

ao trabalho. Em espaços como as empresas onde a educação pode fluir, existem 

processos de aprendizagem artística, geralmente, enquanto um benefício. Assim 

surgem o coral, festivais de música e concursos de artes plásticas, literatura e poe-

sia. Neste sentido, Read (1986) sublinha a importância da educação artística na era 

tecnológica, vinculada ao trabalho como uma maneira de reatar a natureza com a 

civilização, o sentido do humano com a tecnologia. O autor desvincula a geniali-

dade inata como elemento decisivo do artista na aprendizagem e na prática da arte, 

assim como Spolin o faz em relação ao talento na prática teatral.

Paula Teodoro, umas das atrizes que atuou em Amanheceu e Grito de Paz, ex-

pressa através de seu olhar de hoje: “Eu guardo muita coisa legal sobre o grupo. Foi 

o momento em que pude me conhecer como ser humano, conhecer o meu lado ar-

tístico, que até então estava um pouco adormecido” (TEODORO, 2008, entrevista).

Read inicia um movimento de educação pela arte nos anos 1940, baseada na 

expressão criadora e na liberdade de expressão, que amplia posteriormente para a 

educação do adulto em espaços não formais, como em empresas e em indústrias. O 

autor propõe um desenvolvimento individual que busque harmonia com o grupo 

social ao qual se pertence. 

Cestari percebe a necessidade de integração do ser humano e do ser funcionário 

“numa pessoa só”, e vê a atitude da empresa como uma aposta e um investimento, 

ao propor o teatro como atividade para ele trabalhar com alegria e disposição. Ao 

mesmo tempo, valoriza uma comunicação que considere e seja fiel aos próprios 

sentimentos: “você saber se expressar, poder falar com as pessoas sem medo, sem 

vergonha, poder entrar em uma reunião, olhar para a cara de todos, olhar nos olhos 

deles e dizer o que você pensa, o que você sente” (CESTARI, 2008, entrevista). Este 

conceito integra o trabalhador e sua criação, diferentemente da concepção de tea-

tro aplicado a treinamentos, que às vezes retira a transparência e a autenticidade. 
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Existem treinamentos, como mencionado no capítulo 1, que propõem a aquisição 

de papéis que mascaram o funcionário para disfarçar, seduzir ou iludir colegas 

ou clientes, em situações de venda, de implantação de projetos ou de reuniões de 

trabalho, em geral. 

Na medida em que os atores sentem que contribuem e interferem no cotidiano, 

a sensação de serem ativos e visíveis é marca significativa, como afirma Rafael:

É o lance de você fazer o teu ambiente, de você transformar o teu ambiente, de você ser 

o agente modificador. Eu sentia uma necessidade absurda de fazer esse tipo de coisa, de 

mudar toda aquela estrutura quadrada, de usar a criatividade, de colocar uma graça, o 

bom humor. 

(CESTARI, 2008, entrevista).

Ao mesmo tempo, os espectadores são também trabalhadores que ocupam 

as cadeiras da platéia e dos departamentos de maneiras diferentes. O encontro, 

quando significativo, entre ator e espectador intervém positivamente na relação 

dos funcionários. Um exemplo disto é quando os atores circulam pelos elevadores 

saindo do espaço cênico em direção ao espaço de trabalho e o sorriso entre ambos 

sinaliza o reconhecimento. 

O espectador vê seu colega de trabalho no palco com admiração. São poucos os 

casos de considerá-lo ridículo durante ou após uma apresentação. É esta admiração 

que alimenta o grupo enquanto aceito e respeitado no universo da companhia e es-

timulado a continuar criando em um lugar que não é o do escritório, do computador 

ou das ligações telefônicas. Existe claramente uma distinção, um lugar especial e 

visível, que torna seu dia mais interessante, estimulante, aprofundado e divertido. 

O fato de estar publicamente exposto cria, para os atores, um compromis-

so maior com o trabalho. Nesse sentido, há um segundo momento da relação  
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ator-espectador: quando, nos departamentos, os atores atuam no nível do trabalho 

cotidiano e o público que assiste às encenações os reencontra.  

Ao longo dos anos, as chefias afirmam que os integrantes do grupo mantêm, 

geralmente, uma postura positiva por trazerem um repertório bom de trabalho em 

equipe; posicionamentos, mesmo que às vezes polêmicos; maior bagagem cultural, 

que acrescenta ao desempenho profissional a seriedade; compromisso e responsa-

bilidade. Integrantes da diretoria demonstram também empatia pelo grupo durante 

muitos anos, fato este que motiva os atores. Reconhecidos no seu desempenho 

artístico e posturas de comprometimento, em várias oportunidades o grupo é con-

vidado a participar com alguma nova performance em eventos especiais. A convi-

vência, nestas e outras oportunidades, traz uma sensação ainda maior de inclusão, 

como afirma Marcelo Azevedo:

Eu lembro até hoje que fomos fazer a divulgação da peça Mergulho, que estava todo 

mundo usando uma bóia, e nesse dia eu entrei na diretoria, na sala do presidente. Imagine 

o Dr. Jaime e a mãe dele, a Dona Rosa, também estava lá. Com toda educação, o pessoal 

ia à frente para falar da divulgação da peça. A secretária, autorizou que entrássemos na 

sala cavalgando com uma bóia, na sala do presidente da empresa, que sorria. Eu pensava: 

nossa, estou com o presidente da empresa parecendo uma criança brincando. 

(AZEVEDO, 2008, entrevista).

Este é um exemplo da intervenção teatral no espaço da arquitetura empresarial, 

no meio de uma reunião e, ainda mais, numa sala da diretoria. A ousadia que o gru-

po exercita a cada proposta teatral alimenta-se com a confiança que nele deposita 

a própria empresa. O ato inédito da intervenção estética nos corredores da com-

panhia não se restringe a um momento de divertimento, mas sim à desconstrução 

do estável, comum e conhecido. O hábito da performance teatral, no horário de 
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expediente, entre as mesas de trabalho, oferece à cultura organizacional um estra-

nhamento dentro das regras da instituição e do habitual, aceitável, transformando 

o inusitado em novas formas possíveis de ver o mundo.

Performance
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3. PROCESSOS VISÍVEIS DE PRODUÇÃO

O processo de desenvolvimento da expressão e sua articulação como linguagem 

estética permite experimentar, na relação com a platéia, procedimentos de comu-

nicação a partir da escolha de signos teatrais. É através do processo pedagógico 

e artístico de apropriação da linguagem teatral que os atores ganham visibilida-

de como agentes comunicadores. A própria comunicação é um estado visível da 

expressão, produto de seres criadores originais de uma estética teatral como uma 

escolha artística.

A função pedagógica do grupo de teatro é um dos pilares mais importantes do 

ser visível enquanto processo de aprendizagem, do qual os atores são protagonis-

tas, sujeitos históricos e participantes ativos, e enquanto articulação de uma estéti-

ca original que se traduz na construção de uma Dramaturgia Cênica e Coletiva. 

Em relação à criação, Willians, ator do grupo, reconhece o processo como 

difícil: “Acho que o processo era meio doloroso, fazer você se rasgar por dentro, 

e buscar dentro de você, para fazer o seu personagem, que é uma criação coleti-

va”. O esforço no envolvimento da criação é reconhecido e identificado, o que se 

acrescenta ao processo de amadurecimento de cada participante. Utilizando entre 

os atores, nos últimos cinco anos do grupo, a frase estampada na camiseta do es-

petáculo O Inspetor Geral: “O processo é valioso”, valoriza-se também o resultado 

como parte de um processo que tem continuidade, evolução e memória. Nesse sen-

tido, Emerson Paião, ator de O Inspetor Geral, declara que “A arte inspira sempre 

um olhar crítico sobre tudo, nos faz pensar sobre a situação vivida pelo semelhante 

e até mesmo nos permite estar em seu lugar” (PAIÃO, 2009, entrevista).

A obra nasce e se desenvolve de forma compartilhada, a partir do vínculo 

de confiança entre os atores e a coordenação. Esta confiança favorece a escolha 
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do tema, a pesquisa, o processo de evolução da teatralidade, as improvisações, a 

produção e a forma final da Dramaturgia Cênica. O grupo reconhece a orientação 

cênica da direção que favorece nos atores o surgimento de ações teatrais que tor-

nam visível o repertório e a concepção de cada um e do coletivo. A maior parte 

dos participantes enxerga o processo do grupo como uma escola de teatro onde 

aprendem a atuar, criar coletivamente, produzir e realizar um trabalho estético e 

social dirigido a outras pessoas.

A socialização das tarefas, a participação geral na criação estética e a discussão 

coletiva de todos os problemas foram a marca do grupo e o caminho para a realiza-

ções de suas encenações. A possibilidade de uma viagem em conjunto, coletiva, co-

munitária como uma tribo, uma família, como afirma Mnouchkine, tem sobretudo

(...) como horizonte a condição humana. Esta é a minha vida, este jogo conjunto, 

subirmos todos juntos em um navio que parte para longe, bem longe, para descobrir 

uma terra legendária e intacta. Eu queria viver isso todos os dias de minha vida, até a 

minha morte!

(MNOUCHKINE, 2006:20).
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Os depoimentos demonstram um grau de abertura e participação na construção 

coletiva de uma produção – cenografia, figurino, adereços, iluminação, divulgação, 

imagem visual, trilha sonora – bem como a apropriação dos meios de produção da 

criação teatral. Assim comenta Azevedo:

Eu via em cada processo da montagem um projeto. A gente participava de tudo: a 

escolha de trilha sonora, cenário, figurino, divulgação. Isso fazia com que a gente pudesse 

aprender alguma coisa, não só como atuar, mas sim como desenvolver todo o projeto.

(AZEVEDO, 2008, entrevista).

A produção está sempre ligada à criação do próprio grupo e, nos últimos anos, 

como uma nova alternativa, com o apoio de profissionais. A criação de comissões 

de trabalho, agrupando os atores de acordo com seus interesses e perfis, permite 

que os atores criem e se apropriem de toda a concepção estética. Nos primeiros 

anos, a produção foi totalmente resolvida pelo grupo em torno de núcleos de traba-

lho, como iluminação, trilha sonora, cenografia, adereços, indumentárias, imagem 

visual, divulgação em murais e divulgação cênica nas áreas da companhia, e co-

municação com o Departamento de Recursos Humanos. Mais tarde, com o aumento 

de verbas oferecidas pela empresa, o projeto contou com o apoio de profissionais 

que criaram seus projetos a partir do que o grupo trazia de sugestões práticas nas 

improvisações ou nos ensaios iniciais. Num primeiro momento, especialmente na 

montagem do Médico Volante de Molière (1991), primeiro espetáculo a receber 

uma cenógrafa e figurinista, este fato produziu o estranhamento entre os atores 

que acabaram se acomodando com a presença dos profissionais, no sentido de não 

participar da criação estética de cenários, figurinos e objetos de cena. Mas, num se-

gundo momento, o grupo aceitou a interação, retomou a organização em forma de 

comissões e continuou a interagir na criação e realização da produção. A relação  
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orgânica entre figurinos, adereços e cenografia funcionou na maior parte das ve-

zes. Os figurinos e adereços foram criados desde o início dos ensaios, vinculados 

diretamente à criação dos personagens, das ações e das cenas. Posteriormente, a 

partir das sugestões práticas dos atores, profissionais das áreas desenvolveram os 

objetos numa unidade de linguagem estética orientada pela direção. Nos espe-

táculos, a postura em relação à produção do grupo permanece, na mediada que 

os atores cuidam da montagem e organização de seus espaços cênicos e de seus 

objetos de cena.

A novidade do aumento de verbas e da contratação de uma profissional pro-

vocou algumas mudanças na própria concepção estética no nível de sofisticação 

dos materiais, recursos, idéias e confecção. Ao mesmo tempo, a vontade de acessar 

alguns padrões mais convencionais faz parte do processo de escolhas, como por 

exemplo quando foi comprado veludo vermelho para, pela primeira – e última – 

vez, colocar uma cortina que se abria no início da apresentação. O grupo, assim 

que a verba despontou, ficou motivado a ter algum elemento sofisticado que sig-

nificava para ele estar no universo do glamour do teatro. É curioso que este fato 

tenha sido logo transformado e incorporado com distanciamento e humor: o es-

petáculo se iniciava com um refletor na cortina vermelha imponente, que, quando 

aberta, fazia aparecer em cena, no centro do palco, iluminada por um canhão de 

luz, a personagem Gertrude, uma galinha com figurino de época, mascote de Sga-

narello, protagonista do texto de Molière.

 A divulgação é parte importante da produção dos espetáculos. Ela se dá cenica-

mente através de performances nas portarias da empresa, motivando os espectadores 

a assistirem e se envolverem em cada nova temporada. Na hora de almoço, o fluxo 

de funcionários nas catracas é grande, o que favorece a interação dos atores do gru-

po, no caso para divulgar o próximo espetáculo. Cada divulgação carrega em si uma 

nova história, um conjunto de valores que são interessantes de serem veiculados, 
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aproveitando o espaço coletivo e público, onde os atores se encontram, de uma outra 

maneira, com os que são espectadores naquele momento e platéia em potencial dos 

espetáculos formalizados num espaço teatral fechado nos dias seguintes.

Um exemplo deste tipo de intervenção é o almoço real dos personagens do 

espetáculo Inspetor Geral. Cada dia numa portaria diferente, os atores, vestidos de 

personagens, deslocam-se pela rua de um prédio para o outro e, quando chegam 

nas portarias, encontram uma mesa especialmente montada com comida real, onde 

almoçam. Os personagens, com uma música de fundo e sem se relacionar com o 

público, almoçam como se estivessem na Rússia no início do século. Esta mani-

festação ficcional, inserida num local real, resulta num estranhamento esperado 

no público que por ali circula para ir ou voltar do almoço e em quem é provocada 

curiosidade, assim como a percepção de conflitos entre personagens de classes 

diferentes a partir do texto de Gogol que, em si, independentemente do espetáculo, 

já traz uma reflexão em relação ao cotidiano.

Criava-se uma imagem visual para cada espetáculo, a ser veiculada nos car-

tazes e programas, assim como nos murais dos andares ou nas portarias dos 

prédios. Propunha-se uma seqüência de dizeres e imagens que eram mudadas a 

cada semana, durante um mês; ou colava-se objetos nos cartazes, criando uma 

tridimensionalidade e um estranhamento. Criavam-se para serem distribuídos 

objetos com os logotipos dos espetáculos: Quixote (ímã de geladeira); Mergulho 

(chaveiro de silicone); Amanheceu (régua colorida); Inspetor Geral (copo retan-

gular); Trash (saquinhos de lixo para o carro). Na noite anterior a cada estréia, 

estes objetos eram colocados junto com um bilhete, geralmente acompanhado de 

uma frase poética e das datas da temporada, nas mesas de todos os funcionários 

nos prédios da empresa, para que os encontrassem logo cedo. A distribuição des-

tes materiais era realizada pelos próprios atores, bem como o envio dos mesmos 

às sucursais e filiais.

Espetáculo Quixote
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Os primeiros esboços dos elementos da produção nascem nas primeiras impro-

visações e acompanham o processo de Dramaturgia Cênica, incluindo a do texto. A 

produção é elaborada pelos participantes divididos em comissões por áreas de inte-

resse: cenografia, figurino, adereços, iluminação, trilha sonora, criação de imagem 

visual do espetáculo, divulgação, preparação da exposição artística do processo de 

montagem. O objetivo da distribuição do grupo em comissões é socializar os meios 

de produção e a autoria da criação estética em geral, não somente a da interpre-

tação do ator. Uma equipe de profissionais soma-se, em determinados momentos, 

à proposta de criação coletiva no nível da produção, aperfeiçoando a linguagem 

estética a partir da criação e autoria do grupo.

Sobre a parceria entre direção e produção, Heloísa Cardoso Villaboim de Car-

valho, cenógrafa, figurinista e aderecista nos espetáculos Verso do Avesso e Dá 

Licença, afirma:

Nestes dois trabalhos a parceria com a direção foi fundamental. A diretora sempre 

encaminhou e sugeriu aspectos importantes para a sua realização de uma forma bem 

organizada. Os espetáculos foram sempre criados a partir de uma reflexão sobre o 

cotidiano dos funcionários, trazendo uma grande oportunidade de desenvolvimento 

cultural e pessoal para os que participaram e também para os que assistiram. 

(CARVALHO, 2009, entrevista).

Heloísa Cardoso integrou-se à proposta de Dramaturgia Cênica e trabalhou a 

partir de sugestões dos atores nas improvisações, criando duas cenografias sofisti-

cadas para os espetáculos. Ela acredita que o projeto só foi possível pelo trabalho 

persistente e sensível da coordenação, que organizou e traduziu em uma forma 

teatral as ansiedades, inquietações e questionamentos do cotidiano dos funcioná-

rios, trabalhando com diversos grupos, sempre apoiada pela direção da empresa,  

Espetáculo Quixote
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construindo por mais de duas décadas um trabalho que se tornou um grande dife-

rencial nas relações da companhia, além de ter possibilitado um grande crescimen-

to pessoal para os funcionários participantes. 

Este procedimento é praticado há 40 anos na Companhia Théâtre Du Soleil, sob 

a coordenação de Ariane Mnouchkine, no mesmo sentido de apropriação. Os atores 

sugerem aspectos de seus figurinos e objetos de cena desde as primeiras improvi-

sações e, ao longo do tempo, integram-se cada vez mais à encenação. Figurinista, 

cenógrafo e músico acompanham desde o primeiro dia os ensaios, criando junto 

com os atores e a direção. Azevedo resgata o processo de criação da produção:

Pensávamos: o que a gente vai fazer? De que forma? Como vai ser o cenário? Como vão 

ser as roupas, os personagens? Isso trazia uma euforia muito grande na gente, era uma 

grande alegria, uma grande provocação uma grande brincadeira, mas tudo muito sério 

ao mesmo tempo, tudo muito centrado.

(AZEVEDO, 2008, entrevista).

O grupo sente-se apoiado pela empresa quando se prepara para as temporadas: 

outras áreas participam neste apoio: segurança, limpeza, divulgação, comunicação, 

expedição, manutenção. 

O conhecimento sobre as verbas oferecidas pela empresa que patrocina o grupo 

é importante. Nos primeiros 10 anos, o grupo não recebe verba de produção e sim 

uma quantidade de dinheiro suficiente para pequenos gastos. Este fato estimula a 

criatividade dos atores e da direção que, aproveitando o material existente dentro 

da companhia, criavam cenários e objetos de cena inéditos. Um exemplo disto é a 

cenografia do espetáculo Feliz Aniversário, adaptação do conto de Clarisse Lispec-

tor, realizada com quilos de canhotos de papel de impressão de computador, reco-

lhidos um dia antes de cada apresentação, do setor de lixo da empresa. Os canhotos  
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colocados no palco do auditório se transformaram em um bolo gigantesco onde os 

atores pisavam sem calçado. A cada dia remodelava-se o bolo para que ficasse no-

vamente alto e visualmente impactante. Sem prejudicar a capacidade de desenvol-

vimento de processos de criatividade já estabelecidos, a empresa acresce, ao longo 

dos anos, as verbas para a realização das encenações. É igualmente necessário 

garantir a transparência sobre o investimento e o valor da produção e do trabalho 

em geral. A consciência sobre o uso de materiais, serviços de profissionais, enver-

gadura de uma encenação é base para visualizar o porte da encenação assim como 

para valorizar a disponibilidade, interesse e apoio da companhia.

Ensaio do Espetáculo Quixote
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Outra situação de visibilidade, no caso profissional e comercial, ocorreu quan-

do o grupo passou a se apresentar fora da companhia em um evento público, 

inclusive noticiado pela mídia. Foi o caso de Grito de Paz (2001) e Pinóquio, uma 

aventura em busca de ser (2002 e 2003). Essas foram as duas últimas encenações 

do grupo e ocorreram não apenas na empresa, mas também na Funarte e no Studio 

São Pedro, respectivamente.

É importante acompanhar o que acontecia nos bastidores de cada uma dessas 

experiências para compreender o processo de finalização do projeto. No caso de 

Grito de Paz, o roteiro escrito pela direção e inserido no momento histórico do 

ato terrorista de 11 de setembro é encenado coletivamente pelo grupo. O processo 

de criação e a temporada mostram-se coerentes com os princípios do grupo. A 

temporada, inicialmente dirigida aos funcionários da empresa é apresentada, num 

segundo momento, na sala Guiomar Novaes da Funarte e estendida a jovens de 

ONGs da cidade. A apresentação é seguida de debate em torno de questões sociais 

e políticas relevantes no momento. 

Após a apresentação de Grito de Paz, inicia-se um conflito entre a visibilida-

de que o grupo se atribui e a que é projetada pela diretoria, ruptura mencionada 

no capítulo 2, quando se inicia o processo de encerramento do projeto de teatro 

na empresa. Entusiasmados com o aprofundamento da linguagem teatral, com os 

objetivos de interferência no cotidiano da empresa e com o fato de se dedicarem 

em tempo integral como atores dentro da organização, os integrantes do grupo 

elaboraram uma proposta à diretoria (ver Anexo), em que solicitavam sair de seus 

departamentos de origem para fazer parte de uma nova área a ser criada: o De-

partamento de Teatro a serviço da organização. Desta maneira, pediam que se ofi-

cializasse o papel de atores da companhia, nas performances do Teatro Corredor e 

nos espetáculos. A proposta sugeria que os honorários se mantivessem nesta nova 

função, antes não remunerada. Propunha-se também a construção de um teatro, 



178

que serviria como espaço para ensaios, apresentações e armazenamento dos cená-

rios, figurinos, refletores e objetos de cena, bem como arquivos textos, filmagens 

e documentação. Isto é, um teatro com instalações apropriadas e a criação teatral 

como prática permanente. Este fato fortaleceria a identidade do grupo e lhe daria 

relevância ainda maior. Além disso, o grupo considerava que a visibilidade de um 

trabalho consistente sinalizava, com naturalidade, o próximo passo desejado: a 

profissionalização dos atores dentro da estrutura da organização. Alguns gerentes 

concordaram com a idéia.

A tentativa provocou um efeito contrário, pois apontou para o início do fim do 

projeto. A criação teatral não poderia ocupar um espaço tão relevante, pois a em-

presa tinha como foco primordial a venda de seguros para além de qualquer outra 

atividade, seja cultural, esportiva ou de responsabilidade social. Teria que, como é 

claro nas organizações, se inserir sob o guarda-chuva da proposta laboral da or-

ganização. De certa maneira, a ficção quis sentar-se com a realidade, mesmo que 

com uma proposta bastante real, mas talvez ainda um tanto imaginária. Talvez, a 

atitude precipitada e pouco estratégica do encaminhamento tenha surpreendido a 

diretoria. Talvez não houvesse um espaço real para uma proposta desta natureza, 

já que neste momento a empresa, somando outros fatores que lhe pareciam rele-

vantes, resolveu encerrar o projeto. 

A interrupção do movimento teatral foi baseada em dois argumentos: a ne-

cessidade de a empresa utilizar os espaços físicos devido à demanda interna de 

crescimento dos departamentos e sua vontade de experimentar outros formatos, 

como por exemplo o convênio com um curso de iniciação teatral numa escola 

de teatro fora da empresa. Mesmo reconhecendo o aspecto positivo da empresa 

em manter a continuidade do teatro, descaracterizava-se aquilo que tinha sido a 

marca do projeto durante tantos anos: o seu caráter de teatro de grupo realizador 

de criações coletivas em torno de temáticas ligadas diretamente ao cotidiano dos 

Espetáculo Grito de Paz



179

funcionários atores-espectadores, ambos pertencentes a um mesmo segmento da 

população em termos socioeconômico e cultural. Este foi mais um dos processos 

de terceirização que vinham acontecendo em outros setores da companhia, acom-

panhando a tendência do que acontecia naturalmente na maioria das empresas 

naquele momento. 

A criação e apresentação de Pinóquio, uma aventura em busca de ser, ocorreu 

nesta atmosfera de despedida. Pinóquio foi o início do fim anunciado de um pro-

jeto. Mesmo com ensaios intensos, o processo não foi desfrutado e nem realizado 

com o mesmo prazer e envolvimento que outras encenações. A proposta de contra-

tação de atores profissionais, aproveitando a inscrição do projeto aprovado pela Lei 

Rouanet, foi aceita pela empresa e surgiu como uma tentativa de convencer a mes-

ma a continuar com o grupo, mas sem sucesso. O envolvimento dos integrantes do 

grupo, das crianças de uma entidade carente do bairro de Campos Elíseos, onde a 

empresa desenvolve a sua ação de responsabilidade social, e dos atores contratados 

não resultou numa integração possível de valores de trabalho teatral compartilha-

dos. Os atores profissionais contratados não se interessaram pelo processo de anos 

até ali desenvolvido, nem se envolvem na filosofia do grupo enquanto criador de 

uma montagem coletiva, a partir da adaptação de Marko-Isola-Collodi. As crian-

ças, provenientes de um universo social diferente, se encantaram com a experiên-

cia. Mesmo assim, há poucas condições, por motivo de tempo e disponibilidade em 

geral, de envolver as crianças na aventura teatral de maneira mais intensa. 

Os atores do grupo, em número reduzido, sentiram-se perdidos nesta nova 

configuração, que não se mostrava totalmente fiel aos conceitos e à metodologia 

até então utilizados. A encenação acabou apresentando um modelo comercial de 

montagem, inclusive para poder conciliar variáveis complexas como tempo, uso e 

condições operacionais limitadas do teatro fora da empresa, tempos curtos de en-

saios com os diferentes segmentos de atores e ainda, no nível do processo criativo, 

Espetáculo Grito de Paz
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dificuldades para envolver a improvisação e a apropriação aprofundada durante o 

processo. Embora os ensaios tenham sido divertidos e o resultado de boa qualidade 

artística, o grupo não conseguiu manter aspectos antes consolidados na sua qua-

lidade pedagógica, grupal e estética, o que reforça o conceito da contextualização 

histórica de cada projeto que se pensa e realiza. Tanto é que não há depoimentos 

significativos dos atores do grupo nesse momento.

O resultado estético é estimulante para a centena de crianças e jovens vindos 

de ONGs de São Paulo. A experiência é comercialmente interessante para os atores 

profissionais contratados e para o escritório de marketing cultural, que viabiliza 

com excelência pela primeira vez um espetáculo inscrito na Lei Rouanet. Também 

para o Studio São Pedro, que recebe uma verba da empresa pela ocupação do espa-

ço na temporada de dois meses. Entretanto, como já mencionado, não foi possível 

realizar a composição orgânica de elementos, talvez porque estes não puderam ser 

integrados com fidelidade ao processo de criação teatral de tantos anos e, também, 

devido à atmosfera de encerramento já anunciado na época do Grito de Paz.

Dessa forma, o grupo despediu-se do Departamento de Recursos Humanos e 

o trabalho teatral continuou com o espetáculo Encontros (2003), adaptação do 

conto O Lixo de Luís Fernando Veríssimo (2003), encomendado pelo Departamento 

de Marketing. A peça, encenada por atores profissionais, veiculava um produto 

da empresa e foi montada numa casa dentro de um caminhão adaptado de forma 

sofisticada e apresentada em várias cidades do Brasil.

Os funcionários interessados procuraram a escola de teatro conveniada próxi-

ma da empresa, no caso o Teatro Escola Macunaíma, dividindo com a empresa o 

preço da matrícula do curso de iniciação ao teatro. Nenhum ator do grupo aderiu 

a esta proposta, o que não impediu e nem invalidou o fato de outros funcionários 

da empresa se interessarem pelo novo formato para experimentar a atividade tea-

tral. O modelo é diferente porque privilegia exercícios de desinibição e expressão 
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e abandona a concepção de formação de um grupo com identidade própria e pro-

jetos, tanto de encenação como de consideração pelo público da própria empresa. 

Pode ser interessante, em pesquisas futuras, analisar a importância e o alcance da 

contribuição desta outra experiência, compreendendo as mudanças de contexto da 

empresa e do momento histórico em geral.
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4. VÍNCULO VISÍVEL COM O PÚBLICO

No momento de vínculo com o público, formalmente falando, seja nas perfor-

mances nos corredores da empresa ou nos espaços cênicos criados para a apresen-

tação dos espetáculos, o grupo busca uma experiência significativa no encontro de 

atores e espectadores. Paião, ator do grupo, resgata a relação estabelecida com o pú-

blico, seja no plano do imaginário, seja na experiência concreta, no aqui-e-agora:

A relação com o público se iniciava antes mesmo de entrar em cena, pois sempre havia 

uma expectativa de como o público daquele dia reagiria à apresentação, ao tema da 

peça e até mesmo ao olhar crítico daqueles que, mesmo sabendo ser teatro amador, não 

poupavam os comentários maldosos. E a apresentação é algo quase inexplicável, pois, 

concentrados, os atores não conseguem perceber as mínimas reações, a não ser as reações 

com gestos, suspiros, risos e comentários, mesmo assim sem processar como se deve. Os 

olhares sempre se encontravam e também “diziam” muita coisa. O aplauso, o riso, ou a 

emoção de uma forma geral, sempre foi a recompensa do ator, que buscava a interação 

com a história apresentada. Por tratar-se de teatro na empresa, o “pós-apresentação” 

sempre gerava expectativa também, pois nos relacionávamos com o público, que depois 

da apresentação voltava a ser colegas de trabalho. 

(PAIÃO, 2009, entrevista).

Em termos do clima organizacional, pode-se apontar a importância da relação 

ator-espectador como uma maneira de integração entre funcionários de departa-

mentos diferentes quando estão na platéia assistindo, estabelecendo um outro tipo 

de relação, mesmo que aparentemente silenciosa uns ao lado dos outros. No ní-

vel da empresa, a mensagem que o funcionário recebe da valorização do potencial  

humano na organização e o apoio que esta dá para que ele se desenvolva são grandes.
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Cada encenação, com o envolvimento de todos os atores, busca uma marca 

própria, afastando-se do realismo e experimentando novas linguagens. Em alguns 

momentos, como no caso do espetáculo Gestual (1995), primeiro a inaugurar o 

uso da linguagem não verbal, a proposta não ficou clara para o espectador. Isso 

provocou a revisão dos procedimentos estéticos, já que não se havia mediado ade-

quadamente o diálogo do público com a obra, como propõe Desgranges (2003). 

Nesse sentido, Mnouchkine apresenta um trabalho de mediação e formação de pú-

blico que possibilita ainda mais o encontro forte entre palco e platéia. Mnouchkine 

consegue, com a permanência total dos atores e profissionais envolvidos ao longo 

do processo, a experimentação profunda de novas linguagens a cada espetáculo, 

modificando a relação ator-espectador em função da escolha estética.

Desgranges (2003), na sua pesquisa e proposta sobre a pedagogia do especta-

dor, afirma que não basta a oferta de muitas peças teatrais em cartaz, mas sim a 

mediação do encontro entre ambos. Pode-se aproveitar as colocações de Desgran-

ges resgatando alguns procedimentos utilizados:

Em relação ao favorecimento da freqüência do público, o grupo divulga de 

várias maneiras e de forma estratégica cada próxima estréia motivando os fun-

cionários a se envolverem no evento, como mostrou o capítulo 2. Como sustenta 

Desgranges, não basta estimular a freqüência, porque é importante capacitar o 

espectador a estabelecer um diálogo com a obra e sentir o gosto do debate ar-

tístico: “Portanto, a pedagogia do espectador está calçada fundamentalmente em 

procedimentos adotados para criar o gosto pelo debate estético despertando seu in-

teresse para uma batalha que se trava nos campos da linguagem” (DESGRANGES, 

2003:30). Na medida em que o ator vem do lugar do espectador e pode voltar a 

este a qualquer momento, falar da formação, mediação e pedagogia do espectador 

pode ser aplicado, neste caso, ao próprio ator que transita entre os dois papéis do 

evento teatral. 



184

Em relação ao acesso financeiro a que Desgranges se refere, as apresentações 

eram gratuitas, tanto as que aconteciam durante a semana como as que aconteciam 

nos fins-de-semana para amigos e parentes. 

Sobre o acesso físico de proximidade e horário, as apresentações passaram a 

ocorrer na hora do almoço, após sucessivas experimentações de diferentes opções. 

Houve inclusive adaptação a mudanças de estrutura da empresa, por exemplo, com 

a criação do sistema de horários flexíveis, em que cada funcionário criava seu pró-

prio horário de trabalho. Este fato fez com que durante alguns anos as encenações 

fossem realizadas duas vezes para atingir públicos diferentes no mesmo dia.

Para o sucesso das ações questionadoras é relevante que exista um grau de vi-

sibilidade do próprio trabalho teatral, para que este, reconhecido e aceito, acesse e 

interfira no cotidiano da empresa. Segundo Fernando Peixoto, em relação ao estado 

do espectador, Brecht recusa “o espetáculo como hipnose ou anestesia: o especta-

dor deve conservar-se intelectualmente ativo, capaz de assumir diante do que lhe 

é mostrado a única atitude cientificamente correta – a postura crítica” (PEIXOTO, 

1979:213). É o caso do espetáculo Verso do Avesso, como mencionado anteriormen-

te, em que se lida com questões internas, tais como o abuso de poder, assédio moral 

e sexual, atitudes preconceituosas, funcionários que se sentem ameaçados com a 

presença de novos trabalhadores no mesmo setor, temendo demissões e posturas 

Performance
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autoritárias de chefias ou colegas. Esse espetáculo consegue uma visibilidade forte 

do dia-a-dia, apresentando de forma poética uma crítica severa à população da or-

ganização, por ser cruel nas suas atitudes discriminatórias. A reação dos espectado-

res, que permaneceu durante vários meses, sinaliza a possibilidade de interferência 

do ato teatral na empresa. Jayme Garfinkel, Vice-Presidente da empresa, reconhece 

a importância e o impacto do espetáculo, quando envia um bilhete que diz:

(...) fui ver ontem a peça Work Flash Shopping. Brincando vocês conseguem dar uma 

paulada nas misérias do comportamento humano. Se chacoalhando as pessoas se conseguir 

mudar o mundo para melhor você já colocou tua contribuição para o futuro. Gostei muito 

mesmo. Parabéns.

(GARFINKEL, 1992).

Performance
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5. CRÍTICA VISÍVEL

Um dos objetivos do grupo, como se analisa nesta dissertação, é o de promover 

o espírito crítico em atores e espectadores, que contribui com a transformação de 

uma sociedade injusta e desnivelada nos direitos de seus cidadãos.

Alguns atores-cidadãos se identificam mais do que outros com a atuação social 

do teatro, mas, no geral, coincidem nas escolhas das peças a serem encenadas e 

participam, por exemplo, da ação social focalizada em eventos pontuais como Dia 

da Criança, Campanha do Agasalho, Natal, Campanha de Vacinação, com crianças 

do bairro de Campos Elíseos, onde a empresa funciona e atua. Llanir manifesta a 

sua vontade de ser ativo através de atitudes que o teatro lhe possibilita:

Ser passivo pode ser muito melhor do que lutar por algo que você acha que tenha 

algum valor. Se conforme com tudo e você não terá nada, será nada. Este vôo rasante 

do teatro é o momento mais importante da mágica, é quando semeamos a paz, o amor 

e a esperança, para todos os povos, raças, credos, sem discriminações, valorizando cada 

pessoa pelo que é, enquanto ser humano, respeito e dignidade a todos sem exceção.

(LLANIR, 2000, entrevista).

Em relação à encenação dos espetáculos, cada um deles mobiliza criticamente 

os atores para depois fazê-lo com o público, e o grupo assume o papel de for-

mador de opinião. O grupo utiliza durante a criação, como já dito, nos primeiros 

anos, além dos referenciais de Brecht, o quadro básico de análise de Enrique Bue-

naventura (1974), diretor e teórico colombiano, para pensar cada texto a partir 

da relação de forças em luta, do superobjetivo e da analogia como aproximação 

e distanciamento da realidade. Assim, define-se ideologicamente o espetáculo.  

Espetáculo Work Flash Shopping
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Nos anos seguintes, este quadro abre-se a uma compreensão abrangente a partir de 

referenciais de Lopes e Boal.

O grupo amadurece com a escolha e discussão dos temas vinculados direta ou 

indiretamente ao cotidiano da empresa. Essa escolha permite o aprofundamento de 

assuntos de relevância no intuito de provocar, como propõe Brecht, o distancia-

mento necessário que discuta e ajude a transformar a realidade a serviço de uma 

sociedade mais justa, como é apresentado nos capítulos 1 e 2. A visibilidade de as-

pectos sociais é parte da proposta do grupo para problematizar a condição humana. 

Em muitos dos espetáculos, a marca do humor, que a platéia prefere, é um elemento 

também de distanciamento: o riso crítico, que se aproxima do estranhamento.

As Desgraças do Sr. Mockinpott (1987), de Peter Weiss, discute a impotência 

do individuo diante da solidão e das instituições sociais como família, trabalho e 

saúde. O espectador da empresa é, em alguns sentidos, semelhante a Mockinpott e 

é a partir dessa identificação que se aposta na crítica tanto ao personagem, como a 

uma sociedade que trata anonimamente seus cidadãos e não respeita seus direitos. 

Mockinpott, ingênuo e sem perspectiva aparente de mobilidade, pois tem dificul-

dade inclusive para andar, percebe finalmente que calça de forma errada os seus 

sapatos e troca-os, colocando-os da forma certa.

Feliz Aniversário (1989), adaptação do conto de Clarisse Lispector, torna visível 

a discriminação dos idosos, dando voz ao que traz agonia a eles e às pessoas ao seu 

redor, através de relações artificiais de convívio. O palco é transformado num bolo 

gigantesco, com canhotos de papel de listagem e bexigas como grandes cerejas, que 

cada personagem quando chega muda de lugar, mostrando que mudam detalhes, 

mas a relação entre os integrantes da família é aparentemente imutável. A mãe que 

completa 90 anos se mantém em silêncio, criando tensão permanente. Não há co-

memoração autêntica. Há desencontro. Após um coral desafinado que canta os pa-

rabéns em inglês e em português ao mesmo tempo, a dona do aniversário explode, 
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criando um momento quase selvagem de desconforto e impasse. Um momento de 

distanciamento crítico intenso. Finalmente, os personagens se despedem, resguarda-

dos pela sua falsa e dura simpatia, e se retiram como todo ano. Mais um ano em que 

ignoram o conflito. Ao longo do espetáculo, caminha uma trilha sonora de músicas 

infantis de aniversário e finaliza com Elis Regina cantando “Corujinha, corujinha, 

que peninha de você”, enquanto uma das filhas retira a mãe da sala vazia, do bolo-

palco de aniversário que sugere um lugar inóspito e intocável. A mobilização dos 

espectadores se dá a partir da imobilidade dos personagens, analogia de uma socie-

dade que pode ser fria, cruel e desumana.

Em Dá Licença (1996), o ônibus surge como uma metáfora das relações so-

ciais, onde o motorista e o cobrador recepcionam de formas diferentes os outros 

personagens, passageiros anônimos de uma sociedade em trânsito. O grupo realiza 

uma pesquisa em pontos de ônibus para identificar perfis e situações típicas asso-

ciados a este meio de transporte, o mais comum e mais freqüentemente utilizado 

pela população. Posteriormente, através de conversas e improvisações, cria-se um 

caleidoscópio de personagens representativos para estabelecer os conflitos sociais. 

Estes se visitam diariamente no mesmo percurso, mostrando-se repetitivos e, ao 

mesmo tempo, evoluindo para algum lugar que o espectador preenche na sua sub-

jetividade. Os personagens são seres invisíveis, cada um no seu mundo real ou 

no mundo fantasioso do outro. Assim, há o professor de escola pública inibido, a 

moça desejada pelo cobrador, que fantasia com ela sempre que ela sobe no ônibus, 

o motorista saturado de conduzir segurando uma grande direção, um menor delin-

qüente que ameaça permanentemente a todos. Os personagens se seguram como 

“pendurados” na estrutura social, em canos horizontais e verticais que atravessam 

o palco sugerindo a estrutura de um ônibus. Um personagem cego, de óculos escu-

ros, surge como um dos elementos de distanciamento durante o espetáculo. É ele 

quem realmente enxerga, em silêncio, a dinâmica social e seus desdobramentos.  



189

Ao segurar-se num dos canos, se mexe como se estivesse dentro de um ônibus, com 

movimento lento e sutil, olhando fixamente para o público. Através do olhar cego, 

sugere ao espectador uma reflexão, em movimento, sobre a realidade. 

Mergulho (1998) aborda as relações complicadas no ambiente de trabalho. Per-

sonagens do fundo do mar servem para compor uma analogia da empresa. O teto 

do galpão do Espaço Fotográfico da companhia sugere que atores e espectadores 

estão no fundo do mar, convivendo e submersos em situações conflitivas. Figuri-

nos de malha, trabalhados a partir de uma pesquisa de traços e cores, envolvem 

os personagens na pele dos bichos do mar: uma gerente-caranguejo retrógrada 

andando cenicamente de lado e para trás, um segurança-golfinho de capacete e 

patins, que circula permanente e atento, uma atendente-tubarão egoísta, uma co-

peira-sardinha tímida e submissa, um coordenador-peixe-espada questionador, um 

office-boy atum-ingênuo mas inquieto da Bahia, uma secretária-sereia sensual, um 

mensageiro-tartaruga que incomoda, uma cantora-deusa do mar que entoa canções 

que dialogam com determinadas situações, sublinhando os conflitos. A dramaturgia 

cria três eixos diferentes que se cruzam e alternam enquanto climas que se chocam: 

suspense, romance e denúncia. O público acompanha o desenrolar sentindo-se in-

cluído e identificado com um ou mais personagens e com as situações cênicas. 

O Inspetor Geral (1999), de Nikolai Gogol, torna visíveis os aspectos de corrup-

ção e o disfarce do ser humano nos meios de poder e nos meios sociais. Em geral, 

faz uma analogia com processos políticos brasileiros. A encenação é realizada em 

conjunto com o Coral da empresa, sob regência de Roberto Rodrigues, que partici-

pa cantando de forma cênica. Para a pesquisa de campo, o grupo conversa com um 

Diretor de uma Regional de São Paulo, militante de um movimento político, que 

contribui com a compreensão do texto e alimenta as possibilidades da interpreta-

ção crítica dos atores. A estréia acontece no período de eleições no Brasil, portanto 

a associação dos espectadores com situações do país é direta.

Performance Ação Social
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Trash (2000), adaptação da criação coletiva do grupo chileno Aleph, relaciona 

a monarquia, a democracia e a ditadura com a opressão que se mantém, sempre de 

alguma maneira, entre a elite e a classe trabalhadora, assunto que provoca associa-

ções com as relações de trabalho, dependendo do perfil das chefias. O espetáculo é 

encenado também em época de eleições e provoca a identificação rápida de situa-

ções semelhantes com as eleições nacionais. Dois elencos se alternam em horários 

diferentes, em espaços externos dos prédios da empresa, permitindo que os traba-

lhadores assistam, no horário de almoço, no espaço da encenação ou mesmo das 

janelas do prédio, devido inclusive ao uso da linguagem de teatro de rua, que se 

faz ouvir de longe, e à trilha sonora permanente, que ironiza as ações dramáticas 

e é alta o suficiente para atingir as janelas mais distantes. O espetáculo é crítico e 

ridiculariza o poder, qualquer que seja, provocando simpatia e ao mesmo tempo ir-

ritabilidade em relação ao Cacareco – associação com um candidato real a eleições 

anos atrás –, personagem oprimido, que aponta com momentos de maior consciên-

cia, ainda incipientes e insuficientes para reagir e ser verdadeiramente respeitado. 

Nos debates posteriores às apresentações, o público se identifica com o personagem 

e se posiciona criticamente, discutindo a estrutura complexa e sutil do poder.

Grito de Paz (2001) faz explodir o grito juvenil diante da violência mundial, 

expressando a vontade feroz do jovem pela paz. O grupo responde ao aconteci-

mento mundial que comove a humanidade, despertando nele raiva e impotência, 

e isso se mostra como um exercício de reação diante de situações reais. Grito de 

Paz, uma colagem de cenas que mostra a inconformidade do jovem diante de 

situações de guerra do ser humano, resgata a linguagem de clown de Pic-Nic no 

Front. Um clown, representado por um mesmo ator, com um figurino de soldado 

com rosas vermelhas, sem palavras, acompanhado por um narrador o espetáculo 

inteiro, assiste entristecido, ironiza ou expressa raiva de acordo com as situações 
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cênicas. O espectador assiste através dos olhos do clown e se distancia através dele.  

Após cada apresentação, um debate com o público jovem confirma esta concep-

ção. O depoimento de Jefferson Leal expressa a relação que ele estabelece com a 

realidade a partir da experiência que tem com o processo do Grito de Paz: “Tenho 

medo de deixar que o conformismo se torne um fato constante na minha vida” 

(LEAL, 2001, entrevista).

Público do Espetáculo Gestual



6. TRANSFORMAÇÕES VISÍVEIS

A visibilidade do processo vivido acompanha cada ator depois que ele sai da 

empresa. Depois de finalizado o grupo, alguns poucos permanecem trabalhan-

do na empresa. Cada um dos integrantes segue seu caminho. Alguns continuam 

trabalhando com teatro especificamente. A maior parte procura, na medida do 

possível, trabalhos onde se sintam motivados e realizem atividades que incluam 

a criatividade e a participação. Estabelecem uma relação necessária entre arte e 

cotidiano, onde o trânsito do imaginário se faz imprescindível. Sobre este foco, 

Carlos Fernando de Souza Vera Cruz, consultor interno do Departamento de Re-

cursos Humanos, aponta que: “Era visível a transformação positiva que ocorria 

naqueles momentos, onde por alguns minutos os funcionários eram convidados a 

entrar num contexto imaginário, interagindo com os personagens, e isso dava ao 

ambiente leveza e alegria.” (VERA CRUZ, 2009, entrevista). Ao mesmo tempo, o 

consultor reconhece que nos dias atuais a disponibilidade das empresas em geral 

se modificou, o que seria tema para uma nova pesquisa.

Atualmente, percebo que as empresas de um modo geral, e não seria diferente com a 

Porto, estão mais racionais, objetivas e focadas em resultados, reduzindo bastante o 

espaço para a realização dessas atividades, pois o lúdico não é percebido como algo que 

possa trazer contribuições concretas aos resultados.

(VERA CRUZ, 2009, entrevista).
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Cestari, nascido no ano da criação do grupo, despede-se do grupo antes de sair 

da empresa, aos 20 anos de idade, depois de 5 anos participando do projeto. Office-

boy nos dois primeiros e coordenador de atendimento nos últimos, sente que “es-

tamos perto de um fim como grupo da Porto, porém, muito mais perto ainda como 

um grupo de amigos, e quem sabe também de futuros e promissores atores. Cabe a 

cada um de nós decidir daqui pra frente os nossos rumos!” (CESTARI, 2008, entre-

vista). A consciência da finitude de um processo abre a possibilidade, para alguns 

dos participantes, de novos processos pessoais em outros universos coletivos.

 Os atores vêem a si próprios transformados e melhores, e sentem falta do 

ambiente crítico e lúdico nas suas vidas. Nos locais onde trabalham atualmente, as 

pessoas não têm mais tempo para pensar no outro, a disputa é grande e vem a sen-

sação de “nossa, tô ficando quadrado de novo!”, como afirma Christian (LLANIR, 

2008, entrevista). Buscam maneiras pessoais de dar continuidade à experiência, 

como por exemplo Marcelo, que quer aplicar a sua bagagem profissional, desen-

volvida fora da Porto Seguro, na área de Marketing Cultural, para contribuir com 

a escola de teatro criada pelo amigo Rafael. Este último, depois de alguns anos de 

alternar a atividade de teatro com a de funcionário em outras companhias, decide 

se dedicar exclusivamente ao teatro, como ator, diretor, teatro-educador e sócio de 

uma escola de teatro. Diz que seu objetivo é o de multiplicar o que ele pensa da 

vida, inspirado no processo teatral vivido no grupo. Rafael pratica o que ele pensa: 

“a gente quer interferir na vida dos alunos e mostrar que a arte tem esse poder da 

transformação” e continua pensando na vontade de chegar, com o teatro, a setores 

carentes da população, por exemplo através de sua escola, que cobra taxas baixas 

e que permite o acesso a mais gente.

Outros participantes criam seus próprios projetos profissionais de forma autô-

noma, como Emerson Paião, que finaliza seus estudos de direito, iniciados enquanto  
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participava do grupo, e hoje tem um escritório de advocacia. Para ele, o teatro 

ajudou a ampliar o olhar perante o mundo: 

(...) proporcionou inúmeros benefícios, como diminuir a timidez, falar em público, 

expressar opiniões e, nesse sentido, me tornou mais crítico em relação à política, 

economia, ou mesmo às relações sociais. 

(PAIÃO, 2009, entrevista).

Ou William, que abre uma empresa de decoração para eventos. A maior parte 

deles constitui família e relata aos filhos a experiência da qual sente saudades, 

mantendo contato entre si de tempos em tempos. 

A visibilidade do processo de humanização vivido e proposto pelo grupo em 

contraposição ao processo unicamente produtivo empresarial é expressa na se-

guinte fala de Christian:

Em um tempo em que os valores culturais eram destacados e em um momento de 

crescimento de uma líder no mercado de seguros que se destacava pela valorização 

e preocupação com o ser humano, mais do que com a produtividade e do que com 

o crescimento comercial, havia um grupo de teatro que desde o início dos anos 1980 

formava, além de jovens talentos e atores, comunicadores sociais, divulgadores de ideais 

de uma sociedade igual, mais justa e equilibrada, pessoas com a responsabilidade de 

formação de opinião – de respeito aos indivíduos, de respeito a si mesmo, de altruísmo, 

de colaboração, amizade, fraternidade e de amor ao próximo. 

(LLANIR, 2008, entrevista).
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O ator torna-se visível enquanto: acessa e desenvolve a própria subjetividade, 

se reconhece e é reconhecido como cidadão diante da empresa e da sociedade em 

geral, realiza um modelo de Dramaturgia Cênica criada ao longo dos anos e dá 

acesso à experiência teatral dos seus colegas e espectadores. Analisar estas variá-

veis é importante para perceber o alcance do desenvolvimento pedagógico, social 

e humano possível através do teatro numa organização.

Analisadas e compreendidas várias abordagens sobre diversos tipos de Encon-

tros Visíveis que favorecem a construção de um modelo de Dramaturgia Cênica 

na Empresa, o capítulo 4 apresenta, a partir desse processo de visibilidade, os 

procedimentos que compõem um modelo possível de ser aplicado em organizações 

empresariais, educacionais ou institucionais em geral
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CAPÍTULO 4
UM MODELO POSSÍVEL

Todo teatro, digno desse nome, é político

Ariane Mnouchkine (2006)

Este capítulo analisa as condições propícias para o surgimento e a continui-

dade de um modelo norteador de Dramaturgia Cênica em empresas e apresenta 

uma composição de conceitos e procedimentos que podem inspirar experiências 

teatrais semelhantes. É importante observar que, aqui, não se busca apresentar um 

conjunto de fórmulas ou um método operacional a serem aplicados. Este modelo 

faz sentido se for tomado como a sistematização de um processo no qual os atores 

participam, se apropriam e compartilham da criação artística com os espectadores, 

aproveitando que ambos pertencem ao mesmo ambiente organizacional. 

A concepção que sustenta esta prática teatral se baseia na idéia de um teatro 

democrático, engajado, lúdico e pedagógico, inspirado principalmente no teatro 

épico de Brecht, na evolução do Jogo Dramático proposta por Joana Lopes e do 

percurso teatral de Ariane Mnouchkine na Companhia Théâtre du Soleil. 

Ao longo do capítulo, serão apresentados alguns aspectos da Companhia 

Théâtre du Soleil que oferecem eco ao trabalho desenvolvido na empresa. Estes 

aspectos se referem ao processo de criação coletiva, à busca da linguagem cênica 

através das improvisações, à tentativa de diluição do poder nas relações de criação 

e produção teatral a partir de um formato participativo, aos critérios de escolha dos 

temas para o espetáculo a seguir, ligado ao contexto contemporâneo, à experimen-

tação de espaços, às relações diferentes com o público a cada encenação e à busca 
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de analogias históricas ou de metáforas ficcionais que celebram e aprofundam a 

condição humana. Neste sentido, como afirma Deolinda Vilhena (2007), a pesquisa 

desta Companhia alia a poética e a política:

Ariane preserva assim seu papel de artista, denunciando, resistindo e tendo como única 

arma sua arte, consciente e acima de tudo responsável. Usando a beleza, o humor, 

fazendo do teatro uma festa para o espírito e para os sentidos, sem que ele perca seu 

conteúdo político.

(VILHENA, 2007:1).

O modelo aqui proposto apresenta características de um teatro que se responsa-

biliza pelo que propõe, através das ações conscientes e mobilizadoras da empresa, 

de seus atores, das equipes profissionais envolvidas, assim como da formação do 

público interno. 

A criação desse modelo, ao longo do tempo, abrange desde a abertura do gru-

po, a cada montagem, para novos participantes, até o final da temporada de cada 

espetáculo. Ele se torna possível na medida em que reúne algumas variáveis e con-

dições, que são desenvolvidas ao longo deste capítulo, sem as quais a composição 

proposta não daria certo. São estas: uma empresa disponível, na medida em que 

oferece condições objetivas e subjetivas favoráveis para o desenvolvimento de um 

grupo de teatro dentro de sua organização; atores-cidadãos motivados a se expres-

sarem teatral e criticamente e abertos a inovações e mudanças; um processo de 

construção de Dramaturgia Cênica baseada na evolução da teatralidade e no jogo; 

um profissional de teatro-educação comprometido com uma proposta estética, po-

lítica e pedagógica; e, finalmente, um público receptivo à mediação e ao vínculo 

com a obra teatral no seu contexto histórico.

Teatro e Coral

Performance em evento de 

confraternização de funcionários
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1. A EMPRESA RECEPTIVA

O perfil de uma organização pode apresentar um campo fértil para um tipo 

de projeto teatral como este e se baseia essencialmente na abertura para que este 

surja, atue e permaneça o tempo suficiente para se obter uma experiência que 

atinja os seus objetivos. Estes objetivos referem-se à criação de um grupo, com 

acesso a todos os funcionários, que ofereça espaço de desenvolvimento pessoal 

e artístico aos seus participantes e que interfira, através de espetáculos críticos, 

no olhar e na concepção de mundo dos espectadores-cidadãos, ambos inseridos 

no cotidiano da companhia e no universo social. É oferecida a participação aos 

funcionários de todas as áreas, mesmo sabendo das dificuldades de acesso dos 

que trabalham em filiais ou regionais mais distantes ou mesmo na sede, mas com 

horários incompatíveis com os estabelecidos com o grupo. A organização reúne, 

em potencial, um número grande de atores e espectadores que permite o movi-

mento dinâmico de entrada e saída para os primeiros e de fluxo de assistência 

para os segundos. Esta situação permite manter uma média suficiente de atores 

ao longo dos anos.

Teatro e Coral

Performance em evento de 

confraternização de funcionários
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A empresa concorda em abrir um grupo de teatro crítico e engajado em 

princípios éticos, de humanização e cidadania, que se opõem à situações de dis-

criminação, intolerância, coerção, injustiça e alienação, valorizando inclusive 

a diversidade como um valor de socialização. O apoio que a companhia dá ao 

grupo de teatro abre espaço para suscitar em outros subgrupos existentes, ou a 

se formarem, o reconhecimento de sua importância na dinâmica organizacional. 

Segundo Richarte-Martinez (2008), a empresa, baseada em princípios sobre a 

gestão da diversidade, revela a sua maturidade valorizando os diversos dentro de 

sua organização, legitimando “o grupo de teatro como sendo ‘da’ e ‘na’ organi-

zação evidencia seu status e papel na organização”:

Por uma ótica organizacional, a permissão para criação e manutenção de um novo grupo 

social dentro da organização, com regras e atuação distintas, pode revelar o investimento 

da Alta e Média Administração no potencial criativo, produtivo e colaborativo de seus 

funcionários.

(RICHARTE-MARTINEZ, 2008, entrevista).

As empresas passam nas últimas décadas por reengenharias e reformulações 

para modificar antigos objetivos exclusivamente lucrativos em direção a horizon-

tes humanistas. Entre as diversas abordagens que buscam redimensionar a filoso-

fia das organizações está a vinculada com valores espirituais. Celso Nucci (2007), 

jornalista e assessor da presidência da Radiobrás, aprofunda o tema da espiritu-

alidade nas empresas1 como uma proposta de integrar o universo material com o 

emocional, acolhendo cada pessoa na dimensão do divino integrado ao sentimento  

 

1  Artigo publicado em revista da Escola Superior de Propaganda e Marketing – ESPM (2007) em 
número especialmente dedicado à Espiritualidade nas Empresas.
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de pertença a uma sociedade fraterna e harmônica. Nucci afirma que um dos ob-

jetivos das empresas que buscam o desenvolvimento de pessoas é colocar os seres 

humanos em primeiro lugar: 

É praticar o envolvimento de todos com assuntos de trabalho, abolir o autoritarismo, 

a caixa preta da desinformação, estimular a criatividade, incrementar a afetividade. 

(...) Uma espiritualidade simples e sutil que flui fácil, que melhora a convivência, o 

desempenho pessoal, a produtividade e o desempenho das empresas.

(NUCCI, 2007:33).

As empresas hoje buscam, além de se constituírem em instituições financeira-

mente bem sucedidas, o bem-estar de seus funcionários, o que vem se expressando 

em competições, eleitas por revistas nacionais ou pelos próprios trabalhadores das 

empresas, que indicam “as melhores companhias para se trabalhar”, onde os traba-

lhadores sentem-se, usando uma linguagem empresarial, “mais felizes”, como tem 

sido o caso da companhia Porto Seguro em sucessivos anos, por exemplo. Estas 

empresas buscam de fato relacionar a gestão empresarial com questões éticas, ape-

sar de Nucci apontar a situação geral ainda a se desenvolver:

A tradição empresarial brasileira, pelo menos a construída nas três ou quatro últimas 

décadas, é baseada na dureza, num comportamento que parece descartar a evolução da 

consciência e cultivar a rigidez materialista do puro desenvolvimento tecnológico.

(NUCCI, 2007:30).

O autor propõe às empresas “politicamente corretas” a prática da espirituali-

dade empresarial, que recusem o desenvolvimento comercial a qualquer preço e 

Peformance Ação Social
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que se apliquem à Responsabilidade Social, Desenvolvimento Social e Saúde do 

planeta, sem precisar abandonar a prática cartesiana dos negócios. Desta maneira, 

os valores éticos da companhia passam a ser claros e compartilhados internamente, 

abrindo campo para projetos coerentes e fieis à filosofia da organização. 

Sabe-se que, de alguma maneira, a tentativa de conciliar e vincular uma filo-

sofia humanizante com os valores das empresas inseridas no sistema capitalista 

interfere no campo ideológico, psicológico e social dos funcionários, assim como 

do clima da organização. Por outro lado, uma empresa que revê e sustenta uma 

filosofia cidadã oferece de fato um guarda-chuva protetor para atividades filia-

das a estes valores. É claro que há variações na concepção tanto dos membros 

da diretoria da empresa e da direção do Departamento de Recursos Humanos, 

quanto dos coordenadores e das chefias dos departamentos, dos funcionários e 

de subgrupos, como o de teatro, e mesmo no caso do teatro-educador, coorde-

nador deste grupo.

 No capítulo 1 se analisa a necessidade de adaptação e adequação das ativi-

dades do grupo à moldura ideológica da empresa para evitar conflitos insolúveis 

que inviabilizem a realização da atividade teatral. Naquele capítulo, considera-se 

também a existência de diversos paradoxos que limitam e ao mesmo tempo impul-

sionam o fazer teatral no ambiente empresarial. Alguns dos paradoxos referem-se 

ao que parece contraditório em relação às regras do grupo teatral, se comparadas 

com as dos departamentos onde os atores trabalham, com hierarquias e regras pre-

viamente estabelecidas, que estes aceitam ao ingressar na companhia, fazendo-lhes 

mais ou menos sentido.

Em relação à participação do teatro no cotidiano da empresa, o número cada 

vez maior de funcionários que participam do grupo e que assistem aos espetáculos 

traz, aos poucos, uma revisão da concepção da relação trabalho-diversão. Herbert 

Read (1986) afirma que “a verdadeira solução é combinar liberdade e trabalho, e 

Espetáculo Bailei na Curva
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isso pode ser feito apenas se transformamos trabalho em diversão e diversão em 

trabalho” (READ, 1986:54).

No âmbito do grupo, os atores exercem esta possibilidade: conseguir trabalhar 

num projeto teatral buscando divertimento e prazer, enquanto continuam no seu 

dia-a-dia laboral. Isto é possível quando o trabalho que se realiza, seja artístico ou 

não, faz sentido e há uma escolha que se torna prazerosa. A implicação de se bus-

car no teatro dentro da empresa o aspecto de entretenimento, ludicidade e prazer, 

presentes no teatro épico de Brecht, resulta na influência e interferência criativa 

em alguns setores e seus procedimentos administrativos, assim como nas inter-re-

lações dos trabalhadores durante o trabalho. A empresa abre espaço para o estudo 

e a pesquisa de criação do conhecimento teatral de forma inédita. Nesse sentido, 

Frederic Jameson (1999), ao atualizar o que ele nomeia como o método Brecht ao 

momento contemporâneo, justamente porque o método assim o permite, resgata 

a noção de ciência e conhecimento não como “tarefas árduas e enfadonhas, mas, 

sobretudo, como fontes de prazer”. Ele identifica que a grande parte da filosofia 

pós-kantiana vem buscando retirar o peso epistemológico do conceito para “diluir 

seu caráter de representação estática” e afirma que:
 

Brecht nos oferece um mundo no qual essa pratica é dotada de um caráter de 

entretenimento e onde sua própria pedagogia se torna um elemento de classe por 

ela representada: o ensino da prática também é, em si, uma forma de prática e, assim, 

“participa” das próprias satisfações proporcionadas a seus aprendizes.

(JAMESON, 1999:13-14).

Jameson traz a dimensão da tríade de Cícero – “comover, ensinar, divertir” – 

relacionando o ensinar com a obrigatoriedade do se divertir e vinculando o caráter 

didático à reconquista da respeitabilidade social, ligada à “função social da arte 
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enquanto embelezamento da vida”. Assim, pode-se afirmar que a interferência que 

o modelo de Dramaturgia Cênica em questão pode realizar numa organização diz 

respeito à maneira como os trabalhadores, direta ou indiretamente relacionados, 

podem usufruir do vínculo significativo entre arte e trabalho, como apresentamos 

também na concepção de Read, renovando na empresa aspectos e posturas em rela-

ção à tarefa laboral cotidiana. Quando compreendida e utilizada esta abordagem, o 

caráter de entretenimento proposto por Brecht cria o amálgama capaz de modificar 

o peso, a frieza e a obrigatoriedade do trabalho diário. A organização, querendo 

usufruir deste modelo no seu território produtivo, pode incorporar aspectos rele-

vantes ao seu clima organizacional e aos seus objetivos operacionais.

Pode se afirmar que os atores, na sua atividade artesanal, trazem também à 

empresa um novo olhar sobre o trabalho, no sentido da originalidade, cuidado e 

postura ainda não totalmente mecanizada que, podendo dialogar com a operacio-

nalidade sofisticada, pode produzir um resultado interessante e mais criativo. Read 

utiliza uma fábula sobre o artesão, e aqui a sua semelhança com o ator, e seu papel 

na sociedade primitiva, notando que este se entrega por inteiro ao trabalho, atra-

vés de seu corpo, mente, toque, discernimento, mesmo que hoje em dia possa ser 

considerado um ser que desaparece ao longo dos anos: “uma anomalia em nossa 

sociedade mecanizada: está quase extinto” (READ, 1986:54). 

As chefias, quando disponíveis e não resistentes, valorizam o desempenho dos 

participantes do grupo de teatro e notam os seus novos repertórios adquiridos, per-

cebendo que estes ajudam a incrementar, direta e indiretamente, a produtividade. 

Torna-se apreciável que um departamento inclua funcionários que participem do 

grupo por trazerem na bagagem algumas contribuições significativas, tais como: 

um bom desempenho em termos de atitudes participativas; vivência de um proces-

so rico de construção do conhecimento, desprendimento e contribuição através de 

idéias; trabalho em equipe, criatividade e envolvimento na proposta e resolução 
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de problemas; exercício de disponibilidade e argumentação em discussões. Valores 

como iniciativa, cooperação social, ludicidade e descontração são identificados e 

bem recebidos nos departamentos.

Nota-se também o desenvolvimento pessoal que contribui com os processos de 

auto-afirmação, desinibição, segurança, relacionamentos com maior qualidade e 

melhor interação com o ambiente social. 

Por outro lado, a empresa aceita uma abordagem diferenciada em relação ao 

“trabalho do teatro fora do trabalho convencional”, apoiando a singularidade no 

seu uso de espaços, tempos, horários, linguagens, formas de comunicação para se 

divulgar, escolha de temáticas, indumentárias de ensaios e apresentações, gestuali-

dade dos participantes nos espetáculos e no próprio cotidiano. 

O espaço de encontro para os ensaios é diferente dos espaços onde se realiza, no 

dia-a-dia, o expediente. Este espaço requer condições especificas como áreas amplas 

para favorecer a dinâmica dos Jogos Teatrais, uso de materiais de tamanhos diferen-

tes, lugar para estudos de mesa, montagens de cenas, ensaios gerais e temporadas. 

Há a necessidade de moveis próprios do grupo que se diferenciem dos armários e 

mesas cotidianos, possibilitando o fluir de um olhar diferente no espaço, estimulan-

do a criação ficcional para além do cotidiano. No caso de serem os mesmos móveis, 

estes são colocados de forma a não parecer uma sala de trabalho de empresa, e sim 

de experimentação artística. 

O tempo é também uma categoria diferenciada no grupo teatral. A empresa abre 

espaço no seu tempo institucional para, em um âmbito não formal, extra-profissional, 

discutir o próprio caráter comercial do cotidiano, que se contrapõe à criação artística. 

O próprio fato de se estabelecer outro tempo concreto, de ensaios, paralelo ao tempo 

convencional, traz como implicação a administração de um novo projeto temporal, 

que vai se construindo ancorado nas necessidades das propostas do grupo. Este tem-

po diferenciado transforma-se num tempo subjetivo, que acolhe uma visão crítica 

Espetáculo Quixote
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sobre o mundo, diferente do mundo dos negócios. Esta atitude traz uma prática sau-

dável para quem participa do grupo e para a empresa que convive ao longo do ano 

com seus integrantes, seja no dia-a-dia, seja durante as temporadas dos espetáculos.

Os horários dos ensaios fora do expediente, assim como os horários das apre-

sentações, fazem parte de uma pesquisa de possibilidades e são afetados pelo fun-

cionamento da empresa. Há épocas em que funcionam horários rotativos de serviço 

e, por esse motivo, há mais de um horário de almoço entre os funcionários, quando 

os espetáculos são apresentados. A adaptação a estas variáveis, potencializando ao 

máximo as possibilidades, faz parte do jogo de adaptação do grupo. Faz-se necessá-

ria a criação de dispositivos de entrada e saída do prédio, assim como de uma infra-

estrutura que acompanhe as necessidades do grupo dentro da nova organização 

temporal – lanches, limpeza, iluminação, instalação de equipamentos necessários, 

manutenção. A organização deste tempo, se bem formalizada em regras, flexibiliza-

se, adaptando-se tanto ao caminho que vai sendo criado como às condições que a 

empresa oferece e permite.

A criação e o uso de uma linguagem artística diferente da linguagem da orga-

nização implica uma operação de trânsito entre ambas. Em primeiro lugar, trata-se 

de incluir, tanto para os atores nos ensaios do grupo, como nas apresentações diante 

dos espectadores, uma nova relação que é perpassada pela poética: um olhar imagé-

tico, portanto estético, do mundo, antes praticamente concreto e restrito à produção 

técnica e operacional de uma empresa. Em segundo lugar, busca-se aproveitar e 

incorporar, de forma criativa, as formulações próprias da organização, que não são 

descartáveis do ponto de vista da arte, pois elas são produto também de uma criação 

e de um exercício de imaginação. Integrar ambas as concepções de uma maneira 

orgânica é um desafio, tanto durante o processo de ensaios e encenação, quanto nos 

momentos do trabalho diário nos departamentos. A análise e a compreensão desta 

dicotomia são realizadas grupalmente durante o processo.



 As temáticas apresentadas pelo grupo nas encenações são ligadas a questões 

do dia-a-dia dos funcionários, dentro e fora da empresa, questões da condição 

humana e social em geral. O olhar é estabelecido diferentemente do que no co-

tidiano laboral, onde estas questões estão, como no caso da Porto Seguro, mais 

relacionadas aos serviços ao cliente, seguros, previdência, procedimentos de saúde 

e serviços ligados à proposta da empresa. Surge uma abordagem que inclui aspec-

tos pedagógicos, filosóficos, psicológicos novos para a rotina de uma organização. 

Dentro do processo de evolução da teatralidade, sistematizado por Lopes, é na 

fase do Faz-de-Conta que aparecem espontaneamente assuntos ligados diretamen-

te às referências pessoais e sociais dos atuantes. Estas são ligadas num primeiro 

momento à busca de impulsos naturais de sobreviver, de criação de novos espaços 

a serem ocupados; “brigar é, aqui, sinal de diversão”, como mais uma maneira lú-

dica de abordagem presente na criação e posteriormente a temas mais elaborados. 

Quando esta fase da teatralidade é favorecida pelo teatro-educador, é possível que 

emerja o repertório de assuntos que serão temas da construção da dramaturgia 

cênica do grupo. 

Os espetáculos podem incorporar, de forma brechtiana, quer dizer, buscando 

um distanciamento crítico, objetos do cotidiano da empresa. Estes passam a ser 

sujeitos da ação cênica deixando de ser meros objetos inertes do mundo real. Os 

objetos do ambiente de trabalho ajudam a criar objetos de cena e cenografias pro-

vocando uma re-leitura e uma re-significação dos materiais e espaços da empresa, 

transbordando significados entre o universo do trabalho e a criação artística, o que 

contribui com a ampliação e flexibilização da dimensão subjetiva e estética dos 

trabalhadores. A narrativa ficcional transforma suas formas, referências e caracte-

rísticas a serviço do movimento de re-leitura do cotidiano. Cria-se uma poética dos 

objetos do cotidiano em que o ator como sujeito criador, segundo Anatol Rosen-

feld (2004) prevalece sobre o objeto particular. O uso de materiais como artigos de 
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escritório, papel, móveis, caixas, equipamentos, telefones, pode dialogar estetica-

mente com as ações e com os personagens de uma maneira diversa ao tratamento 

diário. A sensibilidade do ator transforma, através de seu ato criativo, os objetos 

cujo uso diário pode estar mecanizado permitindo o impacto estético de uma re-

significação que traz novos conteúdos ao próprio uso cotidiano do objeto. Ao mes-

mo tempo, o objeto delimita, para o ator, fronteiras e espaços a serem escolhidos 

dentro do universo que se traduz cenicamente. 

O uso simbólico dos objetos no universo do Faz-de-Conta, como afirma Lo-

pes, reforça a concepção brechtiana e antiilusionista do mostrar, e não do imitar, 

“ilustrando com seu desempenho os fatos mais representativos para ele e para seu 

grupo social” (LOPES, 1981:83). Um computador, por exemplo, sendo utilizado 

por um personagem que representa um jovem revoltado, que questiona o status 

quo, tem uma simbologia específica dentro de uma cena teatral que re-significa 

o conteúdo a que o objeto-computador normalmente remete quando veiculado 

no universo real. O personagem pode usar o monitor e o teclado do equipamento 

como, por exemplo, a direção de um grande caminhão que ele toma de forma 

agressiva simbolizando uma situação de raiva diante de uma situação social que o 

aflige; ou então pode utilizar o cabo do mouse para prender as suas mãos e mostrar 

uma situação de impotência, e assim por diante. Nesta fase, a palavra começa a 

surgir ainda devagar, o que permite a focalização de um espaço significativo para 

a criação simbólica do uso dos objetos. Desta maneira, se faz possível o diálogo e 

as interfaces entre as dimensões da empresa e da arte, da realidade e do sonho, da 

rotina e da vontade. Este diálogo resulta na construção dramatúrgica cênica a par-

tir de uma concepção que aproxima o ser trabalhador do ser artista em um espaço 

ficcional criado e aceito pela organização através da experiência teatral.

O uso das roupas nos ensaios e, posteriormente, nas apresentações é claramente 

diferente, afetando o dia-a-dia. A vestimenta, seja de ensaio, seja de personagens, 
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integra-se a uma gestualidade própria de quem a usa. A corporeidade presente em 

um funcionário vestindo sua roupa cotidiana, na terça feira às 18h numa reunião 

de área, é diferente da do ator que participa do grupo, no mesmo dia às 18h, vestin-

do uma roupa específica para ensaiar e posteriormente o figurino que ele irá vestir 

como personagem. O corpo de quem realiza uma atividade artística é afetado pela 

indumentária que utiliza, tanto no ensaio como no horário de expediente. A veste 

re-significa o gesto de quem o cria. Novas peles o acompanham, cobrem, protegem 

ou escondem. O corpo do ator é re-visitado. Renata Pallottini (1989:11), na relação 

que estabelece entre os traços semelhantes da pessoa e da personagem, reconhe-

ce a intenção do artista que seleciona aspectos do ser humano, transformando-o 

em ser ficcional adequado ao seu propósito como criador. Estabelece-se assim o 

trânsito entre criador e criatura buscando a imagem e a semelhança em função de 

um espectador imaginado e ao mesmo tempo potencial. Os figurinos, nestes casos, 

contribuem para tornar visível a intenção do ator e permitir que o espectador com-

plete, na sua subjetividade, a paisagem que o envolve cenicamente.

Como no exemplo do computador, também a gravata que um personagem usa 

cenicamente conota um significado diferente do denotado por uma chefia que 

veste a mesma gravata numa reunião de consorciados de automóvel. Essa mesma 

gravata pode se transformar, cenicamente, em barbante de uma pipa na beira de 

uma praia chuvosa ou mesmo em um canudo listrado que contém um diploma 

de formatura. 

A dinâmica de funcionamento, criação e encaminhamento de projetos artísti-

cos do grupo é diferente da dinâmica de trabalho nas áreas e departamentos. Mes-

mo a maneira como o setor de treinamento do Departamento de Recursos Humanos 

utiliza a linguagem teatral nas suas atividades difere do encaminhamento do grupo 

de teatro. Visando a sofisticação de aspectos do atendimento e da produtividade, o 

treinamento recorre a procedimentos que bebem nas águas da arte teatral em busca 
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de construir esquemas inovadores operativos e administrativos. Por outro lado, a 

metodologia de trabalho teatral, baseada na pesquisa e experimentação através 

da improvisação que deriva na construção de uma Dramaturgia Cênica Coletiva, 

é aceita e respeitada na empresa. Mesmo que não seja conhecida profundamente 

pela organização, existe um trânsito informal que permite a incorporação de novos 

códigos de construção de trabalho entre ambos os universos que se enriquecem en-

quanto transitam entre si. Formas de trabalho, às vezes opostas, apresentam sinais 

de boa vizinhança, reforçando ainda mais a riqueza do paradoxo.

A diretoria aprova e patrocina o grupo como atividade e benefício para seus 

funcionários. A escolha do teatro, como uma atividade acessível a todos os funcio-

nários, abre um leque que inclui o desenvolvimento da subjetividade e a criação 

de uma cultura interna a se expandir no mundo social fora da empresa. Escolhe-se 

a criação de novos bens culturais subvencionados para seus trabalhadores. Pierre 

Bourdieu (2008), sociólogo francês contemporâneo, analisa a estética popular dan-

do continuidade à arte e à vida diferenciada da estética erudita. O público popular 

se ressente da falta de familiaridade ou participação na cultura erudita e moderna, 

da qual se sente marginalizado. Neste sentido, a empresa investe no capital huma-

no através da criação de um novo capital cultural, disponibilizando um espaço de 

criação de cultura popular. 

 Este novo espaço no interior da companhia permite o trânsito entre a cria-

ção popular, o acesso e o contato com obras modernas formais, convidadas a 

ocupar espaços físicos e subjetivos da organização. O projeto teatral traz, junto 

dele, outras atividades artísticas e culturais que se incrementam na cultura or-

ganizacional, tais como o coral, festivais de música internos, exposição de artes 

plásticas de funcionários, shows de músicos e exposições artísticas de fotógrafos 

profissionais, debates econômicos e políticos, espetáculos infantis para os filhos 

dos funcionários e outros. 

Espetáculo Grito de Paz
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Bourdieu refere-se à integração dos consumos estéticos no universo dos consu-

mos habituais, em que o consumidor, no caso do teatro na empresa, é o próprio tra-

balhador que se apropria do bem cultural, seja produzindo-o, seja contemplando-o:

Ora, como já demonstrou a análise das condições sociais relativas à disposição estética, 

a compreensão completa das disposições que orientam as escolhas entre os bens de 

cultura é possível com a condição de reinseri-las na unidade do sistema das disposições, 

de fazer com que a “cultura”, no sentido restrito e normativo do uso comum, volte a 

entrar na “cultura” no sentido amplo da etnologia e de relacionar o gosto elaborado dos 

objetos mais depurados com o gosto elementar dos sabores alimentares.

(BOURDIEU, 2008:95).

A experiência estética que o funcionário da empresa começa a vivenciar, seja 

como ator, seja como espectador, legitima a sua identidade cultural, aberta ao 

mesmo tempo a produções de outros, inclusive de artistas externos à companhia. 

É essencial que a empresa destine uma verba para o pagamento de honorários 

de um teatro-educador para a coordenação, de uma equipe de profissionais a cargo 

da produção – cenografia, figurino, objetos de cena, projetos de iluminação, design 

gráfico para os programas e cartazes, gastos de ensaios e encenações, a verba de 

produção que viabiliza materialmente as encenações –, além dos gastos de inves-

timentos operacionais no dia-a-dia do funcionamento do grupo. A contratação 

de profissionais é uma opção em qualquer momento do processo, que não impede 

o desenvolvimento dos processos de Dramaturgia Cênica na Empresa, podendo 

apoiá-la e contribuir com a sua qualidade artística. Como opção, ela é adequada 

no sentido de valorizar o potencial criativo dos funcionários engajados nas comis-

sões de produção e contribuir com a qualidade artística do projeto. O investimento 

é proveniente de fundos do Departamento de Recursos Humanos ou de verbas  
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inseridas nas diversas leis de incentivo que a companhia escolhe e destina às suas 

escolhas de investimento cultural. 

Este patrocínio mobiliza um senso de responsabilidade em relação à seriedade do 

trabalho e ao compromisso de processos e resultados dentro da empresa. O conheci-

mento dos participantes sobre as verbas e o modo como estas são utilizadas contri-

bui com a noção geral do trabalho, da responsabilidade e do compromisso com este. 

A transparência é vivida como um valor, e não como uma “prestação de contas”. Os 

valores e conceitos do grupo são parte de um projeto que reúne no seu entorno pes-

soas compromissadas com uma tarefa estética com a qual se identificam. A empresa 

reconhece que o teatro, mais do que a realização de uma produção espetacular, é um 

caminho de desenvolvimento no qual se interessa em investir. Aplicam-se as verbas 

em produções de porte médio, que não se caracterizam como grandes produções, 

lembrando o vínculo necessário destas com o cotidiano do funcionário e seu desen-

volvimento, nem como um teatro comercial, pelo risco de se diluírem seus objetivos 

pedagógicos e artísticos de autoria dos funcionários. Esse fato se identifica com a 

análise de Maria Lúcia de Souza Barros Pupo, na medida em que o foco é o funcio-

nário, sua expressão e comunicação em direção a outro funcionário: 

O fazer teatral deixa de ser encarado de modo restrito ao espetacular, passando a 

ser pensado em termos das contribuições que oferece para o desenvolvimento do ser 

humano, segundo valores tais como a abertura da experiência, ou o trabalho coletivo, 

por exemplo. 

(PUPO, 1997:4).

Neste sentido, o Departamento de Recursos Humanos precisa se manter presen-

te sustentando a proposta ao longo dos anos e acreditando na relevância do grupo 

em termos do desenvolvimento humano, mesmo que a sua gerência mude diversas 
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vezes dentro do organograma e do cotidiano organizacional. Ele divulga a existên-

cia do grupo no momento de seleção de novos funcionários na empresa, reforça as 

informações sobre as suas atividades no dia-a-dia de trabalho nos diversos depar-

tamentos, apóia operacionalmente os ensaios e apresentações e envolve chefias e 

gerências na aprovação, acompanhamento e estímulo do teatro. O apoio de ambos, 

chefias e gerencias, é imprescindível. O diálogo destes com a coordenação do grupo 

é necessário para atualizar conceitos e práticas de acordo com o olhar da empresa 

e com os princípios e o desenvolvimento do grupo. A negociação destes aspectos 

é o que permite o andamento do processo dialético do grupo teatral em direção às 

suas realizações estéticas, sociais, pedagógicas e políticas dentro de uma empresa.
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2. O TEATRO-EDUCADOR-ENCENADOR

O teatro-educador pretende formar um grupo estável de artistas-cidadãos que 

se interessem e envolvam na construção de uma Dramaturgia Cênica singular a 

serviço de um novo olhar do mundo e da mediação com o público, formado por 

espectadores-cidadãos. A junção do papel do coordenador como teatro-educador 

e como encenador é necessária para compor duas funções complementares: a de 

favorecer um processo pedagógico de criação teatral dos atores e a de uma direção 

artística norteadora de uma criação dramatúrgica cênica.

Há o cuidado com o grupo no sentido de organizar o seu funcionamento ope-

racional mantendo relação com os valores que configuram a concepção que vem se 

trabalhando nesta dissertação. Assim, pode-se apontar a entrada e saída de atores a 

cada nova encenação; os horários de ensaio que não podem interferir no horário de 
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trabalho; horários de preparação antes e depois de cada espetáculo, quando os atores 

são liberados por algumas horas; e as tarefas que se desempenham dentro do grupo.

Do ponto de vista da gestão da diversidade, o teatro-educador-encenador é um 

gestor necessário para liderar os processos do fazer teatral de um grupo criativo e 

altamente participativo, como afirma Richarte-Martinez:

Qualquer pessoa encarregada de conduzir um grupo, seja em empresa, de lazer, esportivo, 

artístico, ou melhor, qualquer reunião de pessoas com um objetivo comum precisa de 

gestão. Sem a gestão, os processos se conflitam e as pessoas sentem-se desmotivadas a 

pertencer a esse grupo, diluindo essa formação social.

(RICHARTE-MARTINEZ, 2008, entrevista).

É papel do gestor incluir, lidar e equalizar as particularidades no que se refere a 

valores, perfis, comprometimento e envolvimento, assim como as diferenças de seus 

participantes, para que “o grupo como um todo tenha um produto que dê signifi-

cado a essa experiência compartilhada” (RICHARTE-MARTINEZ, 2008, entrevista).

O teatro-educador aproveita a diversidade que os atores trazem em suas ba-

gagens em relação a aspectos culturais, familiares e ideológicos e que contribuem 

com a pesquisa teatral e de campo, com os jogos e improvisações, com a Drama-

turgia Cênica e a encenação e com a produção. O ator-cidadão desenvolve um 

trabalho paralelo ao seu serviço cotidiano e busca conciliar ambos para evitar atri-

tos que inviabilizem a sua participação, aproveitando, ao mesmo tempo, conflitos 

que enriqueçam o processo de desenvolvimento. O jovem ator mostra também, em 

alguns momentos, sinais de resistência em relação à dinâmica ágil do grupo, suas 

propostas e princípios. A disponibilidade para a autocrítica é essencial e implica o 

envolvimento com a filosofia democrática do grupo como um valor. 
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É papel do teatro-educador estar atento e orientar os participantes do grupo 

neste momento de hesitação, dúvidas e indagações pessoais. Além de se desenvolver 

como artista-cidadão, o participante do grupo se pergunta, em alguns momentos, 

sobre a possibilidade de se transformar em artista “para valer” fora da empresa. 

Apesar do desejo, ele percebe ser esta uma situação difícil e complexa, exigindo 

uma decisão segura, que implica um forte investimento em uma ação de mudança 

profissional, que se refere a uma nova formação profissional e a uma nova inserção 

no mercado de trabalho. 

Cabe também a este profissional, no modelo proposto, a implementação de uma 

metodologia que favoreça a articulação da linguagem teatral como estética origi-

nal, que consiste na identificação e na criação de novos signos teatrais, ou seja, na 

construção do conhecimento teatral em direção à Dramaturgia Cênica questiona-

dora e instigante. Como afirma Peixoto, “A tarefa do encenar é mostrar o mundo, 

para provocar imagens críticas” (PEIXOTO, 1979:336). É papel deste orientar o 

desenvolvimento dos funcionários interessados e estimulados a se expressarem e se 

comunicarem a partir da compreensão e análise da realidade. Como é apresentado 

no capítulo 1, o Teatro na Empresa constitui-se como uma forma de teatro popular 

onde os trabalhadores são protagonistas de sua criação e comunicadores internos 

desta para os outros trabalhadores da companhia. Esta escolha de teatro traz um 

projeto de linguagem própria, assim como de procedimentos representativos de um 

grupo social que se expressa, comunica, elabora e articula uma arte que o repre-

senta e posiciona no mundo.

Espetáculo Quixote
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Pupo focaliza o papel do teatro-educador como aquele que intervém com pre-

ocupação social e estética: 

São principalmente as profundas transformações sofridas pelo teatro contemporâneo, 

além dos desdobramentos da pedagogia ativa e da psicologia humanista, que formam 

a base das concepções do Teatro-Educação. A intervenção do professor, coordenador 

de oficina, animador ou similar ganha contornos mais complexos e passa a envolver 

ao mesmo tempo uma responsabilidade social e uma preocupação da ordem estética. 

A ênfase é deslocada: o fazer teatral deixa de ser encarado de modo restrito ao 

espetacular, passando a ser pensando em termos das contribuições que oferece para o 

desenvolvimento do ser humano.

(PUPO, 1997: 16).

É importante lembrar a proposta de Monika Staudacher, citada no capítulo 1, que 

enfatiza o objetivo de se fazer um teatro como canal de comunicação interna e alheio 

a pretensões espetaculares que o assemelhem ao teatro comercial, por exemplo.

O teatro-educador pode apresentar um percurso de trabalho semelhante ao de 

outros grupos onde atua, refletindo os mesmos princípios propostos aos do grupo 

na empresa. É importante também a disponibilidade para sua pesquisa e a experi-

mentação teatral, assim como a re-alimentação, bebendo em novas fontes, conhe-

cendo outras experiências semelhantes e diversas. O diálogo com encenadores que 

trabalham, de forma semelhante, institucionalmente, em outros grupos de teatro é 

fundamental para compartilhar e diferenciar experiências.
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3. IDENTIDADE DE UM TEATRO DE GRUPO

O caráter alternativo do modelo enfatiza a busca de uma dramaturgia autô-

noma e experimental, coerente com as características do grupo de atores, o tipo 

de platéia e a adequação à instituição organizacional que oferece o espaço para 

a realização da criação artística. A experiência grupal é uma marca essencial do 

Teatro na Empresa, no que se refere ao engajamento dos participantes numa vi-

são de mundo, em uma perspectiva histórica possível de ser traduzida poética e 

criticamente. A apresentação dos aspectos que caracterizam este tipo de grupo e 

seu projeto teatral constitui a condição para a análise e compreensão do que lhe é 

possível realizar, bem como para estabelecer a sua identidade.

O modelo de teatro proposto pode ser caracterizado enquanto alternativo, so-

cial e político, pedagógico, afetivo e psicopedagógico.

3.1. TEATRO ALTERNATIVO

O Teatro na Empresa caracteriza-se como uma forma de teatro amador al-

ternativo e popular diferente das formas de teatro comercial, seja em termos de 

produção ou mesmo de proposta estética. Dialogar com a pesquisa que Felisberto 

Sabino da Costa (1999) realizou sobre os grupos alternativos entre os anos 1975 e 

1985 enriquece a pesquisa desta dissertação na medida em que ajuda a contextua-

lizar e compreender o próprio surgimento do grupo de Teatro na Empresa com vida 

paralela àqueles grupos. 

O modelo em questão se desenvolve numa época em que, como afirma Sabino, 

nasceram numerosos grupos de teatro alternativos, que não se pautavam pelas 
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formas de teatro convencional em São Paulo, centro e metrópole nacional. Entre 

1975 e 1985, esses grupos traziam aspectos de um teatro marginal ou underground. 

Foi nesse período que surgiram importantes dramaturgos brasileiros, como indica 

Sabino em relação a Carlos Alberto Soffredini, Naum Alves de Souza, Luís Alberto 

de Abreu, Flávio de Souza, entre outros. A criação dramatúrgica daqueles grupos é 

canalizada e filtrada pela direção, facilitando o fluir entre a criação e a encenação.

O grupo da empresa Porto Seguro surge, historicamente, nessa época e bebe 

indiretamente nas águas dos grupos que então nascem e se desenvolvem. Assim 

como a sua proposta social, pedagógica e política é alternativa à própria dinâmica 

da empresa, esta se identifica com aquele movimento resguardado dentro da em-

presa, sem estar exposto e vulnerável a qualquer tipo de censura externa, como 

afirma Sabino:

O trabalho dos grupos contribuiu sobremaneira para a sobrevivência do teatro, 

principalmente no período anterior à abertura política, caracterizada pela repressão e 

estiolamento das individualidades. A prática corrente do governo militar era promover a 

diluição da ideologia de qualquer agrupamento.

(SABINO, 1999:165).

É preciso reconhecer que esta fase, que acontece posteriormente ao vazio cultu-

ral produzido pela censura aos Teatros Oficina e Arena na época da ditadura militar 

e à recessão econômica que se sucedeu, traz elementos para compreender melhor 

o contexto histórico da proposta do modelo possível de teatro empresarial aqui 

proposto, bem como a possibilidade de continuidade ou mesmo de surgimento de 

novos grupos de teatro em empresas na atualidade. 

Sabino analisa também duas vertentes de formação de grupos na época, uma delas 

dirigindo-se à periferia de São Paulo, com o objetivo da prática de conscientização 
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popular, e a outra com uma preocupação estética, sem perder o foco nas questões 

sociais. Ambas as propostas de experimentação no nível da dramaturgia, direção e 

atuação buscam des-hierarquizar-se no sentido econômico-empresarial, propondo 

sistemas cooperativos e de autogestão. 

O modelo possível de Teatro na Empresa se identifica com os grupos que bus-

cam uma linguagem estética inovadora, em que “os textos procuravam romper 

com a excessiva formalização de estruturas narrativas solidificadas” (SABINO, 

1999:167) utilizando-se de formas metafóricas, flashbacks, meta-teatro, alternân-

cias de tempo e lugar cênico.

Uma marca cênica dos grupos descritos por Sabino comum também ao mode-

lo de Teatro na Empresa, mesmo que não seja determinante para o modelo aqui 

apresentado, é seu caráter cômico predominante, que favorece o encontro entre 

atores e espectadores.

O autor aponta como a música, em algumas situações, se constitui como um 

cenário acústico no trabalho desses grupos. Tanto nas montagens dos grupos cha-

mados por Sabino de alternativos quanto nas da Porto Seguro, as trilhas sonoras 

sublinham, ligam cenas, revelam, ambientam e rompem ações dramáticas ou dia-

logam criticamente com as ações distanciando o espectador das cenas. 

Espetáculos politizados, que utilizam como referência as circunstâncias sociais 

e políticas do país, acontecem na época dentro e fora da empresa. Enquanto o 

grupo União e Olho Vivo, sob coordenação de César Vieira, denuncia a ditadura, 

e o Núcleo Independente em São Miguel, sob coordenação de Celso Frateschi, 

apresenta temáticas sobre a difícil migração do nordestino para São Paulo, o grupo 

da Porto Seguro apresenta, em 1985, O Túnel, de Dias Gomes, texto censurado na 

época da ditadura, e Bailei na Curva (1993), do Grupo Do Jeito Que Dá, sobre a ge-

ração afetada pelo período do AI-5 no Brasil. Nos primeiros casos, a platéia é for-

mada em sua maioria por espectadores nordestinos, ou filhos destes, com questões 

Ensaio do Espetáculo Grito de Paz
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semelhantes sobre a migração à grande cidade. Na empresa, o público é composto 

na sua maior parte por jovens trabalhadores, que acompanharam, por exemplo, na 

época de Bailei na Curva, a manifestação dos caras-pintadas nos protestos contra 

o governo Collor. É neste período, entre os anos 1980 e 90 que os jovens começam 

a se inteirar sobre os acontecimentos da época da ditadura, até então obscuros e 

escondidos do conhecimento do país.

A influência da linguagem cinematográfica, como afirma Sabino, torna a pre-

sença do gesto e das imagens tão importante quanto o texto escrito. O modelo do 

Teatro na Empresa incorpora elementos do cinema quando pesquisa, por exemplo, 

novos espaços cênicos no cotidiano da companhia. Espetáculos são encenados, 

por exemplo, em escadas de incêndio ou transformando o espaço da empresa em 

montanhas cavalgadas pelo Quixote e corredores secretos entre portas falsas no 

caso do Inspetor Geral. 

A diferença em relação àqueles grupos encontra-se principalmente no fato de 

receber uma subvenção permanente diretamente da companhia, aspecto que viabi-

liza as produções e a própria existência do grupo, bem como o fato de tratar-se de 

um teatro amador que não pretende remunerar seus atores e sim a equipe de apoio 

profissional, incluindo o teatro-educador. A tranqüilidade econômica possibilita 

durante anos um espaço de criação e experimentação estimulante e produtiva.

3.2. TEATRO SOCIAL E POLÍTICO

É parte da filosofia do Teatro na Empresa o princípio da inclusão e do acesso 

a todos os trabalhadores, o que caracteriza também seu aspecto de teatro popular 

– no sentido de ser realizado e dirigido por e para este trabalhador, e de ter como 

base a criação coletiva.
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Considerando que a realização do projeto na empresa Porto Seguro insere-se 

na área do teatro político e social, os conceitos de Bertolt Brecht e a estética do 

teatro épico são utilizados, buscando a criação de uma dramaturgia que desenvol-

va o espírito crítico de atores e do público, visando transformações sociais. Como 

afirma Rosenfeld:

Segundo a concepção marxista, o ser humano deve ser concebido como o conjunto de 

todas as relações sociais e diante disso a forma épica é, segundo Brecht, a única capaz 

de apreender aqueles processos que constituem para o dramaturgo a matéria para uma 

ampla concepção do mundo 

(ROSENFELD, 2004:147).

O teatro épico desmistifica, “des-heroíza”. Revela as desgraças do homem como 

não eternas, mas históricas, podendo por isso ser superadas. É assim que Brecht 

elabora sua teoria de teatro épico. O teatro não pode mais ser dramático2, não pode 

mais mostrar indivíduos agentes, mas deve ser épico, narrado, onde os homens 

são objetos, coisas, assim como em sua primeira grande obra épica Um Homem 

é um Homem, cujo tema é a despersonalização do individuo, a sua desmontagem 

e remontagem em outra personalidade. Um exército imperialista (simbolizando a 

guerra, o capital) coisifica um homem, transforma-o em objeto, máquina (é mani-

pulado, “agido” por esse sistema).

A cena brechtiana não gira em torno daquele herói burguês de caráter fixo e não 

contraditório. A falta de dialética interna de um personagem o afasta da realidade.  

 

2  Referência ao drama burguês analisado por Peter Szondi em sua Teoria do Drama Moderno, onde 
apresenta as características do drama tradicional e desenvolve também com maestria seu processo de crise.
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A crise do modelo artístico liberal minimiza a polarização das personagens. A des-

individualização se liga ao não maniqueísmo. As coisas não são fixas. Elas não são, 

mas se tornam. Há forças que as influenciam a ser. 

A escolha do grupo da Porto Seguro pela linha brechtiana em oposição ao 

teatro dramático tradicional, tal como mencionado no capítulo 1 em relação à 

desconstrução do naturalismo, deve-se a duas razões principais: em primeiro lugar, 

ao desejo de não apresentar apenas as relações inter-humanas individuais, mas 

também as determinantes sociais dessas relações; e, em segundo lugar, pois há a 

apropriação da concepção em que o ser humano deve ser concebido como o con-

junto de todas as relações sociais – o homem concreto só pode ser compreendido 

com base nos processos no interior e através dos quais existe.

Essa segunda razão liga-se ao intuito didático do teatro brechtiano, à intenção 

de apresentar um palco científico, capaz de esclarecer o público sobre a sociedade 

e de ativá-lo, suscitando a ação transformadora. O fim didático exige que seja 

eliminada a ilusão do teatro burguês. Esse êxtase, essa intensa identificação emo-

cional que leva o público a esquecer-se de tudo, afigura-se a Brecht como uma das 

conseqüências principais da teoria da catarse, da purgação e descarga das emoções 

através das próprias emoções suscitadas. O público do drama, assim purificado, sai 

do teatro satisfeito, conformado, passivo, fincado na ideologia burguesa e incapaz 

de uma idéia rebelde. Todavia, o teatro épico não combate as emoções. O que pre-

tende é elevar a emoção ao raciocínio. Em vez da vivência e identificação estimu-

ladas pelo teatro burguês, o público brechtiano mantém-se lúcido. A platéia não 

deve constituir uma massa amorfa a ser invadida, mas deve ser ativa. O público é 

convidado a se posicionar.

Contudo, ao mesmo tempo em que se dirige contra o teatro culinário, de 

mero entretenimento, Brecht defende um palco, embora oposto ao do teatro como 

ramo burguês de entorpecentes, que visa unicamente o prazer do público. Mesmo  
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didático, deve continuar plenamente teatro, e como tal divertido. Mas os diver-

timentos de épocas diferentes são naturalmente diversos. Para os filhos de uma 

época científica, como Brecht, não há divertimento mais produtivo que tomar uma 

atitude crítica em face das crônicas que narram o quadro da realidade.

O Teatro na Empresa apresenta essa preocupação. Sua intenção nos diversos 

espetáculos é ter um ponto de vista popular. Mas não o populismo da facilitação 

das coisas, e sim um diálogo mais direto com públicos não acostumados ao teatro, 

podendo realizar apresentações em qualquer espaço. Essa meta era mais facilmente 

atingida, quando a pesquisa de Dramaturgia Cênica optava pelo gênero cômico.

A cada projeto de montagem, realizou-se uma pesquisa em vários níveis: no 

repertório e bagagem dos participantes, contatos com especialistas, observação e 

interação em campo, leituras e reflexões grupais. Desta maneira, pôde-se inserir 

qualquer problemática abordada, direta ou indiretamente ligada ao cotidiano dos 

funcionários da empresa, no contexto social, buscando sua historicidade: “apresen-

tar um palco científico capaz de esclarecer o público sobre a sociedade e a necessi-

dade de transformá-la; capaz ao mesmo tempo de ativar o público, de nele suscitar 

a ação transformadora” (ROSENFELD, 2004:147).

O trabalho de teatro dentro de uma empresa é uma maneira possível de inter-

ferir no campo ideológico, psicológico e social das pessoas e da organização. Se a 

estrutura em que o Teatro na Empresa se inspira é brechtiana, ou seja, uma forma 

que não fixa seus heróis em um caráter eterno, mas passível de mudança, o teatro 

pode ter essa potência de vislumbrar a modificação da realidade e do cotidiano da 

empresa. Esse convite de pensar novas formas se dirige tanto a quem faz quanto 

a quem assiste. 

O conceito de um teatro que mobiliza refere-se à ação de interferência na es-

trutura emocional e intelectual das pessoas. Desta maneira, abrem-se espaços in-

ternos e externos para que os funcionários se transformem em seres mais visíveis e  
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atuantes, a partir de suas subjetividades, na relação com eles mesmos, com os 

outros e no ambiente laboral e social. O compromisso do grupo com um posiciona-

mento permanente diante de qualquer assunto da realidade trabalhada nas encena-

ções é um fato compartilhado. Esta postura é reforçada pela pesquisa que se faz em 

cada início de criação de espetáculo para contextualizar historicamente os temas 

escolhidos, situar socioeconomicamente os personagens e compreender as ações 

dramáticas dentro do fluir dos acontecimentos objetivos. Inspirado no teatro épico 

de Brecht, o Teatro na Empresa convida atores e espectadores a serem afetados 

esteticamente por abordagens teatrais a partir de assuntos que lhes dizem respeito 

pessoal e coletivamente. Como propõe Boal, o fenômeno teatral é um exercício e 

um ensaio das possíveis transformações que se busca provocar por um mundo mais 

humanizado, que no momento contemporâneo vive distorcido. 

3.3 TEATRO PEDAGÓGICO

A possibilidade que os trabalhadores adquirem no sentido de poder criar uma 

composição poética própria a partir de seus valores e referências e direcioná-la 

para outros trabalhadores se constitui numa proposta de teatro pedagógico dentro 

da empresa. Ainda mais pelo fato de apresentarem os resultados estéticos a colegas 

do mesmo segmento social e econômico com o qual compartilham o dia-a-dia de 

trabalho. Esta proposta, que é também de educação popular, parte, como afirmam 

Spolin (2001) e Lopes (1981), do pressuposto de que todo ser humano tem a ca-

pacidade de dramatizar e de que são os atuantes a primeira fonte de informação 

da própria criação. Não é qualquer teatro que promove um processo de educação, 

amadurecimento, apropriação e transformação. Não se deve confundir o teatro 

pedagógico com um teatro de agitação e nem de doutrinação ou estreitamento 
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do pensamento. Segundo Lopes, “O teatro com significados educacionais, dirigido 

para uma prática dramática transformadora, social e teatralmente, não deve se 

distanciar da verdade que é ser o teatro um produto de nossa imaginação poética” 

(LOPES, 1981:7). Trata-se de um teatro que transforma parte do espaço cotidiano 

em espaço poético e oferece à coletividade de uma empresa fragmentos de rein-

venção crítica do mundo com uma perspectiva pedagógica para quem o realiza e 

para quem o assiste.

A experiência de teatro popular, como afirma Lopes, permite a mobilização 

do trabalhador em direção à prática “sensível e intelectual” para descobrir e criar 

o texto, as formas, a cenografia, os objetos de cena, as indumentárias e os signos 

teatrais em geral que compõem o universo cênico. Lopes propõe que se repense o 

teatro popular, o que “não significa apenas questionar seus aspectos organizacio-

nais, mas perguntar como ele poderá materializar a necessidade e a oportunidade 

da expressão das camadas populares” (LOPES, 1981:14). A autora sublinha a im-

portância do teatro-educador que promove o teatro popular enquanto recriação e 

educação, não mais como um privilégio de alguns setores socioeconômicos:

A Arte-Educação quando vivenciada pela classe dos trabalhadores (...) resgata a 

individualidade imprescindível para a verificação do seu grau de interferência na 

construção da sociedade, que insiste em não reconhecer o seu peso e o seu tamanho, 

haja visto a realidade concreta em que o trabalhador brasileiro se situa.

(LOPES, 1981:15).

Ensaio do Espetáculo Mergulho
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Favorecer a comunicação espontânea do trabalhador para daí elaborá-la exer-

citando a liberdade de expressão integrada à sua emoção, corpo e intelecto é tarefa 

do teatro-educador. Surge o estímulo pelo estudo da arte e do teatro paralelamente 

ao universo organizacional. Este processo supera a timidez e a inibição dos atores-

cidadãos para abrir espaço ao seu protagonismo no âmbito artístico. A proposta 

é baseada em pesquisas de campo, ligadas aos temas tratados pelas encenações, 

ao resgate e evolução da teatralidade dos participantes, às experimentações e à 

realização de espetáculos num espaço teatral determinado com uma atitude ética, 

pedagógica e política, como vem se apresentando nesta dissertação. 

O motivo da busca deste novo olhar, que inclui atores, espectadores e o próprio 

teatro-educador, é no sentido de aproveitar o lugar privilegiado do teatro para 

discutir a condição humana, através de um processo pedagógico e artístico. Isto “é 

uma atitude política”, como afirma Ariane Mnouchkine (2007), devido às indaga-

ções e experimentações teatrais que acompanham as transformações da realidade 

dentro e fora da empresa. Assim surge e se desenvolve a possibilidade de inter-

ferência do teatro em relação à empresa, e vice-versa, na medida em que possam 

se interferir, complementar, influenciar, incomodar e provocar em direção a uma 

mobilização crítica. Coordenar o laboratório de experimentações é possível dentro 

de um espaço teatral sensível à transformação e criado especialmente para este 

fim. Favorecer processos de desconstrução, para a formulação de uma concepção 

comum e singular, não por isso única ou sem espaço para a problematização, é 

o que acompanha o mergulho e a travessia através de escolhas e rupturas, como 

mostra o capítulo 2. 

Ensaio do Espetáculo Mergulho
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O ator participante do grupo se mostra, na maioria dos casos, aberto e dis-

ponível a experimentar processos de aprendizagem, exercitando a leitura teatral, 

o aprimoramento na compreensão e no exercício da atuação, a participação na 

criação da produção – figurino, adereços, iluminação, trilha sonora –, a prática 

reflexiva sobre a realidade, a promoção de transformações onde atua mantendo-se 

fiel aos valores éticos e estéticos do grupo, e interessado-se na pesquisa da relação 

com o espectador.

O processo educacional e artístico proposto no grupo busca estar em sintonia 

com a concepção do teatro épico enquanto um teatro que não propõe a metamor-

fose do ator, no sentido da entrega total e da mimese aristotélica, mas sim o dis-

tanciamento a partir da construção de um personagem que se mostra, e não que se 

vive. O diretor e teórico Fernando Peixoto (1974), coerente com a concepção bre-

chtiana baseada na dialética marxista e certo de que o teatro deve ser divertimen-

to, reflexão crítica e ao mesmo tempo elemento de conscientização e politização, 

propõe a formação de um ator épico que se oponha às formas de teatro tradicional, 

que não representam a realidade social transformável.

O autor sublinha a necessidade de se realizar um teatro de acordo com o mo-

mento histórico em que se vive, surpreendendo-se com o fato de o artista viver 

“num mundo em que ser bom é ajudar a perpetuar o mal, num mundo que é preciso 

transformar com urgência (PEIXOTO, 1979:13). Como Brecht, Peixoto baseia-se na 

teoria do materialismo dialético de Marx em relação à importância da consciência 

política a partir da práxis. A prática teatral se constitui como um processo estético, 

político e pedagógico que permite a tomada de consciência e a formulação de futu-

ras ações teatrais vinculadas ao desejo de interferir e transformar o meio ambiente. 

Envolvido numa proposta de educação num espaço empresarial, o teatro-edu-

cador entra em contato com aspectos essenciais da companhia que lhe permitem 

conviver com possibilidades e limites para criar espaços de atuação que desafiam 

Espetáculo Mergulho
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o que parece imutável com o selo da autoria dos atores-cidadãos. O fazer teatral 

implica a prática dessa autoria, como diz Paulo Freire (1986) quando se refere à 

educação libertária e autônoma assim como à atividade educativa que traz como 

conseqüência uma reflexão e uma ação transformadora em outros âmbitos do 

universo social. Esta visão extrapola a sala de aula ou, no caso desta pesquisa, a 

sala de ensaio dentro da empresa:

Educação que, desvestida da roupagem alienada e alienante, seja uma força de 

mudança e de libertação. A opção por isso teria de ser, também, entre uma educação 

para a domesticação, para a alienação, e uma educação para a liberdade. Educação 

para o homem objeto ou educação para o homem sujeito (…) Através de sua busca 

para convencer os alunos de seu próprio testemunho sobre a liberdade, da sua certeza 

na transformação da sociedade, você deve salientar, indiretamente, que as raízes do 

problema estão muito além da sala de aula, estão na sociedade e no mundo (...) o 

contexto da transformação não é só na sala de aula, mas encontra-se fora dela. 

(FREIRE & SHOR, 1986:46).

O teatro-educador convida os participantes a mergulharem na observação, na 

crítica e na vontade de mobilizar seus colegas espectadores em busca de compre-

ender a sociedade e a sua analogia, presentes na própria empresa onde trabalham 

e convivem. Como afirma Freire, a realidade está no mundo e se manifesta no 

espaço de aula, numa instituição determinada. O grupo busca um teatro crítico 

que promova a reflexão sobre a realidade social para além dos espaços físicos de 

trabalho, de instalação de equipamentos e de espaços virtuais por onde transitam 

procedimentos operacionais, documentos, instalação de sistemas e redes internas.

É presente para o teatro-educador a necessidade de tradução teatral de aspectos 

da empresa. Descobrir e identificar estes aspectos são o desafio de uma proposta 

Espetáculo Mergulho
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de construção dramatúrgica que pretende interferir no meio organizacional. Esta 

concepção avaliza o teatro a questionar, se posicionar e propor mudanças. Resga-

ta-se, na empresa, o papel, presente em épocas primitivas, do homem trabalhador 

como o artista de obras originais, exercitando o pensar criativo da construção de 

uma poética que traduz a realidade em oposição à criação previamente formatada, 

padronizada ou estereotipada. O diálogo paradoxal com concepções opostas ou 

diversas é o exercício dialético de um projeto deste tipo.

Retomando a frase criada, inscrita nos programas distribuídos ao público de 

cada peça, “O teatro encena o que pensa”. A cada espetáculo, acrescenta-se uma 

nova idéia correspondendo a um novo momento de concepção do grupo, fato 

que representa o aprofundamento do grupo em relação à concepção do próprio 

fazer teatral: “O teatro encena o que pensa porque sente”, “O teatro encena o que 

pensa porque sente e sonha”, “O teatro encena o que pensa porque sente e sonha 

e porque grita”.

3.4. TEATRO AFETIVO

O Teatro na Empresa, como este trabalho aponta, é um teatro que pretende 

transformações. Assim, o sentido de educar, vinculado à vontade de realização de 

mudanças, tem relação com rupturas. Sanny S. da Rosa (2002) refere-se à necessi-

dade da quebra de hábitos e rotinas na educação, assim como de pensar de forma 

nova a partir de situações familiares, questionando assim antigos postulados. A 

autora sublinha o fato de que educar está ligado à atitude de rever e ao empenho 

em revisar o conjunto de crenças que referenciam as ações. O envolvimento pesso-

al do educador é, para Rosa, fundamental para se realizar qualquer mudança, em 

primeiro lugar, de atitude. Tanto o teatro-educador como os integrantes do grupo 
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permanecem nas águas constantes do rever, que permite navegar com maior entu-

siasmo e eficácia. Assim como Rosa afirma que uma educação baseada apenas em 

métodos de racionalidade científica não traz frutos genuínos, um trabalho teatral 

como o apresentado nesta dissertação não se sustenta apenas com a transmissão 

de técnicas de interpretação. Em ambos os casos, busca-se ir além do rigor, da dis-

ciplina e da severa obediência de prazos e requisitos.

Rosa menciona também a importância de elementos como o riso, a brincadeira, 

o lúdico e o prazer, muitas vezes banidos das escolas – e pode-se acrescentar nas 

empresas, igrejas, espaços comerciais e indústrias –, associando a incompatibilida-

de do prazer com o saber. O esforço para se rever e criar uma atitude de mudança 

vira uma ameaça que assusta e provoca resistência. Rosa refere-se à necessidade 

da busca da re-significação do desenvolvimento, que resulta interessante para re-

alizarmos um paralelo com a questão do que é possível transformar através de um 

projeto teatral em uma empresa:

Vivemos um momento interessante de nossa História e da história da educação neste 

final de século. Um momento em que somos obrigados a acordar e admitir a fragilidade 

de alguns sonhos e utopias. Entre eles a do poder da tecnologia. Ensino eficiente para 

grandes massas! O feitiço virou contra o feiticeiro. Sequer capacitar os indivíduos para 

o trabalho é possível quando se negligencia a inteligência. Ou ainda o sonho de que 

através da conscientização política seria possível transformar a realidade, “revolucioná-

la”. Vivemos um momento em que não há receitas, nem modelos. Há dúvidas. Reside aí 

sua riqueza. É preciso retomar, revisar, reinventar.

(ROSA, 2002:35).

Assim também a dimensão afetiva do vínculo educacional e artístico é de 

grande importância para o desenvolvimento de um projeto pedagógico e estético. 

Rosa afirma que “mais do que ordem, a condição para educar é poder envolver-se  

Espetáculo Aids, uma História de Amor
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apaixonadamente” (ROSA, 2002:29). A autora reforça a concepção da importância 

da subjetividade do educador, do amor significativo que este apresenta na relação 

com o fazer educativo e com os educandos, contra qualquer processo de burocrati-

zação das relações humanas que tecnicizam ao invés de humanizar:

São atos de amor e paixão que se encontram nos momentos fundadores de mundos, 

momentos em que se encontram os revolucionários, os poetas, os profetas, os videntes. 

É depois, quando se esvai o ímpeto criador, quando as águas correntes se transformam 

primeiro em lagoas, depois em charcos, que se estabelece a gerência, a administração, a 

burocracia, a rotina, a racionalização, a racionalidade. 

(ROSA apud ALVES, 2002:28-29).

Rosa reforça a idéia do envolvimento dos participantes nos processos educacio-

nais a partir da dimensão genuína da entrega. 

A experiência com o grupo demonstra a importância e a relevância de um 

vínculo afetivo entre o teatro-educador e os integrantes do grupo. Nos diversos de-

poimentos dos atores-cidadãos, como vimos no capítulo 3, aparece constantemente 

este ingrediente que para eles se faz necessário, referido como “laço de família”, 

“amor”, “respeito mútuo”, “amizade profunda”. O vínculo amoroso que o coorde-

nador pode estabelecer com o grupo é uma das bases para o desenrolar do processo 

Performance
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de criação. A dimensão da afetividade é amplamente pesquisada por outros autores 

como, por exemplo, o psiquiatra colombiano Luis Ricardo Restreto (2000), que 

afirma que somos atraídos pelos “símbolos culturais inimigos do encontro”, que 

nos levam a aplicar na vida diária a “lógica arrasadora da guerra”. A ausência de 

ternura, segundo ele, está ligada à injustiça e à intolerância. Restreto traz à tona a 

questão da necessidade da intimidade grupal quando afirma:

Fala-se do direito ao emprego, do direito à habitação, do direito à educação, ao sufrágio, 

enfim, de todos aqueles direitos que podem figurar como reivindicações sociais de 

transparência inquestionável. Mas parece suspeito e até ridículo falar daqueles direitos 

da vida cotidiana que permanecem confinados à esfera do íntimo, sem que ninguém 

ouse pronunciar seus nomes nas reuniões em que se debatem com grandiloqüência 

os problemas políticos da época. A esta categoria de direitos domésticos, relegados e 

vergonhosos, pertence o direito à ternura 

(RESTRETO, 2000:9).

Um processo de teatro que desconhece os sentimentos e a visão de mundo que 

seus participantes trazem na bagagem é uma simulação artificial de criação.  

Humberto Maturana, biólogo chileno que desenvolve a teoria da biologia do 

amor, propõe a integração da razão com as emoções, deixando de lado a dicotomia 

corpo/mente e ligando o viver com os processos cognitivos. Segundo Maturana, 

Estas são disposições corporais dinâmicas que definem os diferentes domínios de ação 

em que nos movemos. Quando mudamos de emoção, mudamos de domínio de ação.

(MATURANA, 1998:15). 
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O autor aponta que o “sentido (...) peculiar do humano está na linguagem e no 

entrelaçamento com o emocionar”. A sua concepção refere-se ao fato de a socie-

dade contemporânea desprezar a emoção, desvalorizando o “que constitui nosso 

viver humano, e não nos damos conta de que todo sistema racional tem um fun-

damento emocional” (MATURANA, 1998:16). 

O modelo desta dissertação trabalha com a ampliação da atitude e conheci-

mentos reflexivos dos participantes do grupo teatral respeitando as esperas, “sem 

que suas aparentes demoras sejam vistas como faltas em seu ser” (MATURANA, 

2008:17), e sem competição de desempenho. Promover condições experienciais que 

contribuem com a criação do mundo com o outro, numa atitude ética, e traduzir 

esta concepção através do fenômeno teatral é tarefa do teatro-educador. O corpo 

do ator age e reage, cria e desenvolve uma expressão genuína, que se manifesta nos 

ensaios, nas apresentações e na sua vida diária dentro e fora da companhia. Esta 

expressão possui um registro emocional que dá continuidade ao processo pessoal 

de criação, de convivência com a diversidade e de criação estética com os com-

panheiros de jogo e encenação. Para o autor, a capacitação dos grupos, enquanto 

tarefa educacional, em termos de “formação humana”, faz parte da constituição de 

uma identidade grupal. 

3.5. TEATRO PSICOPEDAGÓGICO

O teatro-educador cria condições no seu espaço de atuação para que os partici-

pantes de um grupo possam, a partir de suas subjetividades, se aproximar dos seus 

objetivos, dialogar com o que lhes é oferecido, tornando-se co-autores da história 

do grupo. Muitos são os casos em que o teatro-educador propicia condições para 

que os atores, geralmente pessoas tímidas e retraídas no início, possam encontrar 
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canais de expressão, formas de compartilhar vivências, apropriando-se nesse pro-

cesso de suas próprias questões, podendo assim transformar o que é do registro da 

subjetividade em fonte de criação.

Neste sentido, a psicanalista e psicopedagoga clínica Sonia Maria Parente, após 

salientar que a aprendizagem implica um movimento pendular e dialético entre a 

subjetividade e a realidade compartilhada, afirma que “se deseja adquirir do outro o 

conhecimento, em função da confiança que este lhe inspira” (PARENTE, 2008:65).

O vínculo de confiança que o teatro-educador estabelece com o grupo com o 

qual trabalha para a abertura de um processo de criação é um aspecto importante 

do modelo em questão. É este vínculo que, quando acolhido e trabalhado, favorece 

o aprofundamento de um processo de aprendizagem. É ele que permite fluir a apro-

ximação entre o universo criativo do ator e o de recepção do espectador, pois entre 

estes também se cria um vínculo através do impacto estético da obra.

Pode-se considerar que, num processo grupal de teatro, há um conhecimento 

a ser apreendido e elaborado através da linguagem cênica, sendo ela mesma um 

conjunto sofisticado de conhecimentos, o que permite estabelecer algumas aproxi-

mações entre esta linguagem e a abordagem psicopedagógica. Tanto o teatro-edu-

cador como o psicopedagogo desenvolve a sua ação através de um terceiro objeto. 

Atividades cognitivas, cenas dramáticas, um texto, repertórios gestuais e outros 

constituem o que aqui se denomina terceiro objeto, em torno do qual se focaliza o 
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processo de transformação e aprendizagem do grupo. Ambos, teatro-educador e psi-

copedagogo, são mediadores para que um processo de aprendizagem criativa ocorra. 

Neste sentido, Parente assinala que:

A disponibilidade para a aprendizagem e o conhecimento faz parte do potencial ativo e 

criativo do ser humano que para atualizar-se e desenvolver-se necessita da presença de 

um outro (...) A aprendizagem envolve a possibilidade de fazer transformações mentais, 

convertendo a realidade em um espetáculo interessante e estabelecer uma relação com 

o conhecimento, a partir de um gesto pessoal. Na perspectiva de Winnicott, o conhecer 

e o aprender são funções que tanto podem ser fontes de realização quanto podem 

ser disruptivos. Depende da provisão ambiental que atende as necessidades ou nisso 

fracassa. Quando o pensar vem a existir como aspecto da imaginação criativa, ele serve à 

sobrevivência da experiência de onipotência e é um ingrediente da integração. 

(PARENTE, 1996:29).

O jogo teatral e a improvisação, expressões da teatralidade do ator, são proces-

sos de aprendizagem que estabelecem pontes visíveis entre a fantasia e a realidade, 

objetividade e subjetividade. Cada um tem uma história interessante e original que 

pode ser re-significada e universalizada tornando visível cada intenção através do 

gesto corporal, da palavra, do silêncio. A aprendizagem criativa refere-se à possibi-

lidade da apropriação singular e genuína do conhecimento, através de um processo 

que estimula a integração da expressão do, no e com o corpo, emoção e intelecto. 

É este conhecimento que se atualiza e se constitui em fenômeno teatral original 

acrescentando materiais cognitivos e artísticos ao repertório estético do grupo. 

O uso da linguagem teatral facilita a emergência de processos de aprendizagem 

criativos, para quem se expressa e para quem assiste. Quando os atores de um espe-

táculo fazem parte do mesmo segmento da população ao qual pertence seu público, 
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acontecem duas situações que aprofundam o caráter de encontro significativo en-

tre ambos. A primeira é o fato de os atores, no processo de criação dos espetáculos, 

se identificarem com as temáticas abordadas, pois se trata de um objeto de conhe-

cimento de seu próprio universo, o que permite o enriquecimento da expressão e 

sua elaboração. A segunda é a ressonância afetiva nos espectadores, que também 

se identificam com os mesmos temas e com a abordagem dos espetáculos. Durante 

as apresentações, o público re-cria a obra a partir de seus referenciais, criando 

novos objetos de conhecimento.

No teatro, pode-se ser protagonista, personagem secundário, personagem ima-

ginário e até “objetos de cena”. O ator torna-se autor de uma leitura da própria 

história. É papel do teatro-educador estimular a expressão e o desenvolvimento da 

singularidade de cada ator buscando integrá-la num ambiente coletivo acolhedor 

e instigador ao mesmo tempo. É importante também aproveitar as diferenças dos 

integrantes como o colorido necessário para as inter-relações dentro do grupo. A 

escuta do coordenador reverbera na percepção e respeito, bases da alteridade num 

grupo. Neste sentido, Marcos Gheiller, psicanalista peruano especializado em psi-

cologia da educação, afirma:

O educador, se movido por pulsões autoritárias de domínio, onipotência, narcisismo e 

controle, provocará um percurso a se produzir de uma maneira sem importar o como, 

sem a escuta das vozes do mundo interno. Dessa maneira constrói-se um caminho 

perigoso onde a catástrofe não dá espaço para a esperança. 

(GHEILER, 1992:67).

No caso de não haver a escuta e o olhar do outro, o projeto teatral e pedagógi-

co é traído e perde-se a coerência da construção coletiva. Em relação ao processo 
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de criação, a possibilidade de deparar-se com o vazio, assim como o mergulho no 

caos e na incerteza, podem ser motor e estímulo da própria construção da obra. 

Escuros caminhos podem conduzir o ator pela aventura teatral e para isso é neces-

sário aceitar a desordem, o desconhecido, o não saber o que irá descobrir, inventar 

e construir. A disponibilidade para abraçar a própria ignorância é essencial para a 

abertura do campo da aprendizagem, como afirma Parente:

Para que em mim opere cada vez mais a Função da Ignorância, este espaço opaco e 

vazio, entre o saber e o não saber, entre o infinito e o finito, é preciso saber esperar, com 

desejo vigilante e com tranqüila confiança. Isso só acontece na experiência e na relação 

com um outro. 

(PARENTE, 2008: 53).

O ator, transformado em personagem, trabalha a discriminação do eu em rela-

ção ao outro: o personagem é alguém fora de mim mesmo e, ao mesmo tempo, sou 

eu mesmo: eu que represento o personagem com a minha compreensão, percepção, 

interpretação, concepção, com o meu corpo e minha alma. 

O Jogo Teatral permite integrar a dimensão lúdica, intuitiva, cognitiva e estéti-

ca, na medida em que este se constitui como instrumento enriquecedor da constru-

ção do conhecimento na inter-relação dos jogadores. O fator lúdico é importante 

no desenvolvimento do ser humano, homo ludens da civilização. O jogo possibilita 

a simbolização e a interação. Ele permite também a aproximação e o estranhamen-

to da realidade estabelecendo hipóteses, dúvidas e certezas. A prática do teatro, 

quando favorecida adequadamente, permite que o ator jogue e construa um pro-

cesso de Dramaturgia Cênica sensível, criativo e profundo. 

Ignorar a subjetividade presente em cada indivíduo e a sua manifestação no 

espaço de criação seria uma censura à possibilidade de liberdade de expressão, e 

Programa do Espetáculo Amanheceu
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por tanto, de comunicação, e interferência no universo pessoal e social. Assim, o 

envolvimento subjetivo e emocional que o teatro-educador busca estimular e favo-

recer no grupo é no sentido de desconstruir formatos puramente racionais e buscar 

a integração do pensamento reflexivo e articulado com sentimentos, emoções e an-

gústias que se manifestam através do corpo, expressão do que somos. É esse corpo 

que manifesta o que o ator sente na intimidade, intermediando a representação, 

assim como é com intimidade que o corpo grupal realiza a sua construção cênica, 

favorecendo códigos próprios, condições de alteridade, prontidão na comunicação 

e cumplicidade na criação. 

Luiz Lanzoni, ator do espetáculo Amanheceu (2000), ao refletir sobre o que 

considera um encontro significativo com a arte teatral, expressa:

Para mim, dramatizar é rever. Buscar uma porta, mas não de saída. Uma porta de entrada 

onde a essência brinca de esconde-esconde. Buscar a si mesmo também através do outro. 

A amizade e o companheirismo do grupo me atingiram num ponto que tentava esconder. 

Faltava coragem para admitir que não me conhecia. Hoje posso acreditar que já estou me 

encontrando e um dia, como só os velhos de verdade fazem, poderei dar-me um grande 

abraço de reencontro.

(LANZONI, 2000, entrevista).

O ator vive encantado com a possibilidade do uso da máscara, atrás da qual 

se esconde ou se revela. A criação de um personagem é um processo artesanal de 

aprendizagem no nível físico, psicológico e intelectual. O processo de metamorfose, 

através do qual o ator se transforma num personagem para construir e transmitir 

conteúdos, acontece nas dimensões da expressão corporal/gestualidade e dos diá-

logos dramáticos/verbais ou não verbais. Esse processo de metamorfose envolve a 

criação de um espaço potencial, isto é, o espaço de troca e comunicação significativa.  
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Ao construir uma representação inspirada num outro – personagem –, que pode ser 

ele mesmo – ator –, que é também personagem quando está no palco, cria-se uma 

nova instância de relacionamento entre eles, um espaço onde pode acontecer um 

encontro, um desencontro, um buraco, uma queda, um espaço fértil.

A arte do teatro promove o surgimento de processos de troca, aprendizagem e 

transformações pessoais. A criatividade instala-se em espaços onde a liberdade cir-

cula para evitar procedimentos mecanicistas, impositivos, rígidos ou conservadores 

que inibam qualquer processo de apropriação e autoria. Pode-se considerar que o 

teatro-educador propõe uma intervenção psicopedagógica quando constrói situa-

ções com o objetivo de favorecer que o grupo de atores mergulhe no seu próprio 

universo como fonte de inspiração e referência para sua criação. Do mesmo modo, 

sua ação intervirá no público facilitando a apreensão da obra apresentada através 

de sua contemplação ativa e reflexiva.

Sobre a experiência da tradução estética de uma situação clínica e o trânsito 

possível entre a arte e a psicopedagogia, Parente comenta: 

A linguagem teatral pode iluminar a prática psi – clínica e institucional – pois permite 

a construção de imagens, símbolos e cenas que expressam e universalizam situações de 

buscas e encontros onde o acontecimento humano ocorre. Ao provocar um impacto 

estético no espectador, a peça promove a abertura de um campo de reflexão sobre 

os processos de desenvolvimento do ser humano na sua relação consigo mesmo, com 

os outros e com os objetos da cultura. O trabalho desenvolvido pela Leslie na criação 

da peça teatral O Homem Aranha, em 2000, inspirada num artigo que escrevi sobre 

o atendimento clínico de uma criança com inibição intelectual, permite constatar a 

potencialidade da linguagem teatral e a possibilidade de estabelecer paralelos com o 

trabalho psicopedagógico. 

(PARENTE, 2009, entrevista).
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O modelo proposto neste trabalho privilegia uma visão que compreende o ser 

humano, sua subjetividade e a busca de consciência sobre seu lugar no mundo, em 

primeiro lugar. Esta postura favorece a potencialização da capacidade de expressão 

gestual e de um pensamento mais autônomo, regido menos por mandatos psíquicos 

e/ou familiares ou por regras sociais impostas. 

Assim, quanto mais saudável é o processo de acompanhamento integrativo do 

grupo através do corpo, de sua racionalidade e emoção, mais articulada é a estética 

criada, tradutora desta experiência. A partir daí o processo, seus procedimentos e 

planejamentos são conseqüência de uma visão organizada, alimentada pela diversi-

dade dos seus participantes e por essa concepção, sustentando a criação do modelo.

Espetáculo Trash
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4. O ATOR-CIDADÃO DRAMATURGO

O protagonista da Dramaturgia Cênica é o ator que com seu corpo desenha, no 

tempo e no espaço, o instante fecundo da criação. Pode-se falar numa dramaturgia 

corporal composta de gestualidade, movimentação, sonoridade, palavras, pausas 

e silêncios que dialogam com os outros signos da encenação, como cenografia, 

figurino, adereços, trilha sonora, iluminação. Os atores apresentam características 

e especificidades que marcam de forma diferente cada projeto a ser desenvolvido 

e que ao longo dos anos se mostram permanentes, podendo caracterizar outros 

grupos semelhantes em condições parecidas. 

O perfil do ator-cidadão foi, na experiência trabalhada, geralmente o de jovens, 

entre 18 e 25 anos, e mesmo o grupo renovando-se permanentemente esta média 

de idade permaneceu. Projetos semelhantes podem ser realizados com outras faixas 

etárias ou mesmo mesclando-as, como aconteceu também em alguns momentos 

deste grupo. Estes participantes concordam em se preparar como atores que des-

constroem algumas expectativas com formatos estereotipados trazidos ao ingressar 

no grupo, como mostra o capítulo 3. Os jovens chegam ao grupo com alguns mo-

delos de representação teatrais imitativos e não genuínos, que demonstram terem 

desenvolvido pouca investigação. Trazem na bagagem experiências de teatro de 

escola e/ou de igreja, compartilhando vivências teatrais geralmente ligadas à pala-

vra, mais do que ao gesto. Este tipo de teatro é, na maioria dos casos, distante de 

uma proposta de experimentação, mas já traz consigo a familiaridade do corpo em 

cena e um olhar extra-cotidiano, ficcional e subjetivo da realidade. 

Em termos de participação, os atores deste grupo são estimulados a realizar, 

além da interpretação como ator, outras funções necessárias para que o campo 

artístico flua e se desenvolva. A experiência de um projeto de trabalho criativo 
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processos, resultados e desdobramentos.

Os atores, neste modelo, mergulham em um processo de aprendizagem que in-

clui, através de uma reflexão crítica permanente, o resgate da teatralidade própria 

de cada um através da pesquisa prática da evolução do Jogo Dramático. A desco-

berta e a criação de um repertório gestual, a pesquisa e a composição de signos te-

atrais, a articulação estética destes signos e a visibilidade cênica deste movimento 

possuem intenções, percursos e resultados diante do espectador. 

A formação do ator, desenvolvida no contexto do coletivo, abrange um leque 

amplo de exercícios e aprendizagem: a sensibilização para o uso do imaginário; a 

entrega a processos de improvisação, o que traz consigo o mistério do que será; a 

ludicidade como traço e prática; o envolvimento com um processo de convivência 

e alteridade; o diálogo entre a teoria e a prática; o uso da máscara teatral utilizada 

conscientemente por cima do rosto expressivo do artista; a criação gestual-corpo-

ral original; o prazer de transitar entre a fantasia e a realidade; e o horizonte que 

acena mudanças, entre outros.

Pode-se situar esta formação do ator nas abordagens do teatro épico, como 

vem se apresentando nesta dissertação, assim como na concepção de representação 

apresentada por autores contemporâneos como Joana Lopes (1981), Ariane Mnou-

chkine (2003), Patrice Pavis (2003), Renato Ferracini (2001) e Flávio Desgranges 

(2003), com os quais este capítulo também dialoga.

Cenário do Espetáculo Dá Licença
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4.1. ÁREA DO JOGO DRAMÁTICO

Um homem somente brinca quando ele é humano... 

e ele somente é humano quando brinca.

Friedrich Schiller

A escolha do Jogo Teatral como recurso da expressão parte do princípio da 

condição de Homo Ludens, conceito desenvolvido por Huizinga (1968). O homem 

é um ser lúdico consigo mesmo e na relação com outros e tem a capacidade de 

simbolizar e abstrair a possibilidade móvel de articular os signos com uma agilida-

de fantástica, deslocando e formando novos significados, evitando cristalizações.

Não se privilegia a técnica, e sim o conceito, a idéia do jogo, da improvisação, 

que se constrói diferentemente para cada grupo, para cada encenação. Mas trata-

se de uma técnica que busca ser dialética, sem regras definitivas ou cristalizadas. 

São criadas e descobertas novas regras na construção de uma teatralidade que 

permanece quando o grupo se reabre e antigos participantes saem e novos entram. 

O jogo promove a descoberta, a criação e a combinação dos signos teatrais inte-

grando forma e conteúdo, assim como o tripé corpo-emoção-pensamento. O uso do 

jogo favorece a apropriação e autoria do próprio processo, fortalecendo a identidade 

dos participantes, encorajando-os para a realização de ações dentro e fora do mes-

mo. A aventura criadora se viabiliza como expressão do que se sente e pensa. Ela 

se inicia com um impulso em direção à busca de metáforas e analogias, e se realiza 

como força coletiva expressiva. Pupo sublinha esta pratica dizendo: “A improvisação 

com caráter lúdico e o próprio processo de criação teatral tornam-se objeto de uma 

reflexão que consagra o teatro enquanto prática educacional” (PUPO, 1997:4).

Aquecem-se, focalizam-se e avaliam-se os jogos que são realizados. Um jogo 

pode ser meio e pode ser fim. Ele pode favorecer o desenvolvimento pessoal ou 
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grupal e inspirar a construção de cenas, assim como pode ser semente, galho e 

fruto de um espetáculo.

Viola Spolin (2001) desenvolve o processo de jogo teatral de regras, que limita 

e propicia a criação livre dos jogadores imersos em um grupo que se desenvolve. 

A capacidade do teatro-educador de tornar cada vez mais complexo este jogo é o 

que permite dar continuidade e sustentação ao processo teatral do grupo. Assim, 

também, favorecer a incorporação dos conhecimentos teatrais que se adquirem 

é o que permite o estado de autonomia crescente do grupo. Pode-se pensar em 

procedimentos que facilitam este processo, tais como a reflexão grupal, a criação 

e repetição de exercícios e a avaliação permanente após cada jogo para perceber 

o percurso do processo. O jogo, proposto por qualquer dos autores mencionados 

nesta dissertação, busca tornar real e visível a intenção do ator e do grupo no sen-

tido de corporificar e comunicar; mostrar, narrar. Os jogadores podem surpreender 

o teatro-educador com as descobertas, o que mostra que o Jogo Teatral não é uma 

transmissão de conhecimentos, e sim um convite à investigação e aprendizagem 

da experiência teatral.

O repertório do Jogo Teatral, ilimitado pela sua própria natureza, empresta-se 

com seus aspectos mais variados à construção dramatúrgica de qualquer espetácu-

lo, como afirma Ingrid Dormien Koudela: “ Os mesmos objetivos que Spolin propõe 

para o espetáculo são válidos em cada momento durante o processo de aprendiza-

gem, onde o teatro, enquanto manifestação viva e espontânea, deve estar presente 

em todos os momentos” (KOUDELA, 1984:50). Assim, é possível vincular o Jogo 

como proposta pedagógica à articulação estética da encenação, considerando-o 

como a integração das dimensões físico-emocional-intelectual da ação espontânea 

anterior a qualquer encenação.

 Como é mencionado no capítulo 1, Lopes desenvolve o conceito de resgate da 

teatralidade, censurada no adulto ao longo do tempo devido às medidas restritivas 
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à expressão espontânea, quando não subliminar, na sociedade; das noções de apro-

priação e autoria, que dão sentido à criação artística; do princípio do brincar como 

a qualidade da experiência, a desconstrução de regras impostas, para dar lugar à 

criação de regras próprias (participação na construção da cultura) e à aceitação das 

regras sociais com sentido; aceitação e acesso criativo à tradição.

Lopes afirma: “O Jogo Dramático é um exercício poético de e para a liberdade” 

(LOPES, 1981:4). Mergulhando no universo ficcional, formulam-se imagens sobre 

a realidade que se traduzem estética e livremente. A linguagem teatral potencializa 

os processos cognitivos que levam à construção e à exposição do conhecimento de 

forma compartilhada. Além disso, no aqui-e-agora do jogo, se traduzem aspectos 

objetivos, subjetivos e de interfaces entre os atuantes, de acordo com a sua con-

cepção de mundo. A prática artística possibilita a superação do discurso verbal, 

quando não integra o ser como um todo e lhe fragmenta os sentimentos em relação 

às idéias e à estética do corpo. O discurso passa a integrar e não negar o corpo a se 

expressar de forma mais completa e suficiente.

Cada uma das fases sistematizadas por Lopes – Fundo de Quintal, Faz-de-Conta 

e Realismo – vai em direção à articulação estética da linguagem teatral original do 

grupo, como se segue:

FUNDO DE QUINTAL OU JOGO ESPONTÂNEO

O Jogo começa por ser espontâneo, passando pela expressão ego-centrada a 

caminho da comunicação significativa. Assim como a criança procura se isolar 

para brincar sem se preocupar com a existência de uma platéia, assim o adulto res-

gata aquela fase inicial auto-referenciada, sendo ele como atuante o personagem 

principal em situações dramáticas curtas e superficiais. O jogo se passa mais na 

imaginação do que na ação. É nesta fase que começam a aparecer traços próprios 

que irão configurar posteriormente parte do estilo teatral do grupo. Ainda não 
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existe uma noção consciente das regras e condições necessárias para a expressão e 

menos ainda para a comunicação. 

FAZ-DE-CONTA OU JOGO COMBINADO

Desenvolve-se aos poucos, de forma cada vez mais consciente, a vontade de 

imitar, portanto já se pressupõe uma platéia. O que se passa em cena ainda é fruto 

direto das experiências cotidianas do jogador e das emoções sentidas por ele na 

vida real. Simboliza-se o pensamento e os sentimentos através de ações teatrais e 

do uso de objetos reais de forma diferente do seu uso original no cotidiano. O jogo 

começa a se formalizar enquanto linguagem teatral.

REALISMO OU JOGO PLANEJADO

Caracteriza-se pela vontade de imitar fielmente o real e a descoberta de que isso 

não é possível. Portanto, o atuante parte em busca de novos caminhos para essa 

imitação do real, descobrindo e criando formas simbólicas, metafóricas, analógi-

cas. O jogador já não é mais o protagonista, nem o personagem é genérico.

O conhecimento profundo sobre estas fases permite favorecer o seu desenvolvi-

mento permitindo que o teatro-educador coordene o processo evolutivo do grupo 

respeitando seu ritmo criativo. 

A evolução dessas fases possibilita a elaboração de uma linguagem própria 

do grupo, que resulta na construção de uma Dramaturgia Cênica fiel às concep-

ções dos participantes. Ao mesmo tempo, paradoxalmente, há a busca de novas 

indagações estéticas a serem experimentadas, às vezes possíveis, outras não. A 

partir de Lopes, se constroem novos conhecimentos, novas regras de jogo, e se 

desenvolve uma metodologia baseada na facilitação do processo de teatrali-

dade. São identificadas as fases e as progressões das teatralidades espontânea,  
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combinada e planejada em direção à articulação da linguagem teatral e sua for-

malização estética. 

O jogo implica a desconstrução da lógica do cotidiano e a invenção de novos 

universos. Pupo pesquisa a transformação do jogo em texto e vice-versa: “a improvi-

sação com caráter lúdico e o próprio processo de criação teatral tornam-se objeto de 

uma reflexão que consagra o teatro enquanto prática educacional” (PUPO, 1997:4). 

Busca-se criar, ao longo do processo, as condições possíveis e necessárias para a 

prática e a compreensão da ação teatral por meio do jogo. Dimensões como o uso do 

espaço, as intenções, a gestualidade, o jogo com o outro, fazem com que a entrada 

dos personagens seja favorecida, trabalhada e avaliada na sua evolução. Joga-se 

com prazer. A intenção é de se conhecer e aprofundar o número maior de possibili-

dades da construção teatral que se concretizam. A avaliação, após cada jogo, traz a 

consciência do que se realiza de maneira artesanal, de que se inventa uma lingua-

gem na medida em que há a descoberta de suas variáveis, presentes na cultura e na 

própria ação do grupo. Como afirma Pupo: “O texto passa a ser então, no nosso caso, 

um novo parceiro de jogo. Na prática que propusemos, ele é visto como uma fonte de 

significação a ser ludicamente elaborada pelos jogadores” (PUPO, 1997:132).

 Descobre-se uma das essências do fazer teatral, em que se é criador de uma 

ficção possível no espaço cênico, sob regras que se aprendem e que se criam. O 

prazer desta descoberta é o motor de futuras viagens.

É necessário trabalhar inicialmente o corpo para disponibilizá-lo e flexibilizá-lo 

para um trabalho expressivo. Retirar algumas das “amarras” que o atam para exer-

citar o resgate da teatralidade espontânea de cada um, proporcionando novas cons-

truções aqui e agora sobre o que se é e o que se pensa, iniciativas expressivas para 

elaborar a concepção do mundo. Este trabalho pode ser realizado na medida em que 

se está à vontade com o próprio corpo, criando-se novos significantes e significa-

dos com ele. Daqui parte a criação dos signos teatrais que compõem a linguagem  
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se favorecer o trabalho de percepção do próprio corpo, do outro e estimular o fluir 

de conteúdos por meio de cada gesto descoberto e criado. O gesto integra-se, de 

forma dialética, com a postura crítica desenvolvida, como afirma Rosenfeld:

Assim, o desempenho torna-se também tomada de posição do “ator”, nem sempre, 

aliás, em favor do personagem (...) Para exprimir sua atitude crítica, o ator depende em 

ampla medida do gesto, da pantomima, da entoação específica, que podem até certo 

ponto distanciar-se do sentido do texto proferido pelo personagem e entrar mesmo em 

choque com ele.

(ROSENFELD, 2004:162).

Compreender o diálogo provocador entre o corpo do ator, o texto e a Drama-

turgia Cênica em geral dentro da dinâmica do Jogo Dramático permite entender 

o processo evolutivo em direção à articulação da linguagem teatral. Para isto são 

necessárias a criação e a flexibilização do repertório gestual do ator que alimente 

a sua expressão e comunicação com o espectador.

4.2. ÁREA DO REPERTÓRIO GESTUAL

No capítulo 1, é mencionado que o Teatro na Empresa se vê refletido numa 

forma de teatro anti-ilusionista e anti-naturalista, com o intuito de evitar um 

teatro mecânico e tecnicista, por um lado, e de favorecer um teatro aberto à 

criação original e apropriada de seus participantes, por outro. O processo que o 

ator percorre é no sentido de despertar no seu corpo o repertório gestual e ex-

pressivo que existe e esparramá-lo no espaço do Jogo Teatral e na inter-relação 
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com os outros atores, disponibilizando-o para a ampliação e criação de novos 

repertórios. A identificação desta proposta com modelos contemporâneos faz 

sentido enquanto propostas teatrais, como a do diretor brasileiro Renato Fer-

racini (2001), que desenvolve uma pesquisa junto ao Lume Teatro de Campinas 

a partir da investigação teatral desenvolvida por Luís Otávio Burnier, um dos 

fundadores da Companhia. 

Na sua dissertação de mestrado, preocupado com a relação de verossimilhan-

ça no ato teatral, Ferracini diferencia o ator que representa do ator que interpreta. 

O primeiro é mais ligado a uma concepção singular, corporal e integrada e o se-

gundo, mais vinculado ao uso de uma técnica impessoal. A concepção em relação 

à representação do ator é importante para focalizar uma concepção de encenação 

que inclua a representação, não como técnica convencional, e sim a que respeita 

a singularidade da pesquisa do ator que busca integrar seu corpo, pensamento e 

emoções para dar visibilidade, através do gesto, à sua intenção teatral. 

Em relação ao trabalho com o gesto, o modelo de Teatro na Empresa aqui 

proposto o considera como o elemento-base de toda a encenação, momento físico 

de uma ação que vem compor um repertório. Este se refere tanto ao gesto do pró-

prio ator e à Dramaturgia Cênica criada pelo grupo, como ao impacto que estes 

gestos mobilizam nas referências individuais e coletivas dos espectadores, que 

podem provir de seus universos culturais ou ser parte da mediação e formação de 

público realizada pelo grupo, dentro da empresa, por exemplo. 

Procede-se a um processo de pesquisa da expressão e comunicação do ator com 

seu corpo, sua voz, suas entoações, suas pausas. É importante a experimentação 

que permita trazer a densidade da representação, assim como a concretude do fe-

nômeno teatral. Trata-se de refletir sobre quais são as ferramentas necessárias para 

favorecer no ator a sua criação mais profunda, mais verdadeira. O gesto atualiza, 

de forma espontânea ou elaborada, a integração ou não integração pensamento-
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emoção-intuição como resultado de uma investigação profunda desta mesma ex-

pressão. Esta pesquisa é re-atualizada no contacto com o público.

Ao se encenar um texto de uma obra de literatura dramatúrgica, as anotações 

que o autor insere para orientar aspectos gestuais do ator podem vir especificadas, 

sugeridas ou mesmo não explicitadas. Há os diretores que buscam manter as orien-

tações, outros que adaptam e depositam sua própria visão a partir da compreensão 

da intenção do autor. Em processos de Dramaturgia Cênica, objeto do nosso estudo, 

estas “anotações” fazem parte da criação dos atores, co-autores da direção cênica, e 

são trabalhadas em novos exercícios ou improvisações, assim como em momentos 

de reflexão grupais. As anotações, escritas ou não, passam a fazer parte do subtex-

to de cada improvisação ou cena elaborada posteriormente e fazem parte do con-

texto histórico de criação de cada momento teatral. Pode-se dizer que o grupo cria 

uma memória cênica onde habitam os fragmentos estéticos criados ao longo dos 

ensaios em forma de repertório consciente e inconsciente. Esta bagagem alimenta 

o processo de elaboração gestual a cada nova situação de pesquisa. 

Encontra-se também, para o trabalho gestual do ator na empresa, um eco sig-

nificativo na concepção de outros autores contemporâneos, como Patrice Pavis, 

diretor e teórico francês que transita por diferentes concepções da representação, 

campo fértil da criação gestual. Pavis se refere, por um lado, à representação “oci-

dental”, ligada ao naturalismo, à tradição psicológica, à técnica, ao seguimento das 

descrições dos textos dramatúrgicos e à imitação da realidade relacionada à mime-

se de um papel e ao ilusionismo. Por outro lado, se refere ao ator performer, cuja 

concepção é diferente, no sentido de que não representa uma personagem fingindo 

ser aquela, seja para ele mesmo ou para o espectador, porque, antes de mais nada, 

é ele quem está presente “de modo psíquico e físico diante do espectador” (PAVIS, 

2003:52). Aqui, o ator cria uma partitura própria sem um intermediário, como 

no caso do personagem tradicional. No fundo, é claro que continua uma relação 
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dupla, mesmo que a personagem seja ele mesmo, porque não deixa de existir uma 

dimensão ficcional criada que se realiza no aqui-e-agora. 

Patrice Pavis (1996) compreende o espaço teatral onde o ator elabora e compar-

tilha a sua gestualidade ligado à aproximação e ao contato do teatro com diferen-

tes grupos sociais. Justifica-se assim a instalação deste espaço potencial em lugares 

mais diversificados como “fábricas, praças e mercados” e não mais exclusivamente 

no formato de palco italiano ou mesmo situado em espaços restritos a algumas 

camadas da população. Assim, o Théâtre du Soleil, por exemplo, funciona hoje em 

dia em Paris, na Cartoucherie, em um espaço de ambiente industrial que lhe outor-

ga uma ambiência artesanal e que permite a experimentação teatral que favorece, 

“para cada encenação, a eclosão de uma cenografia adaptada a uma atmosfera 

especifica”, de forma semelhante ao conceito de pesquisa de espaço da Companhia 

de Vertigem, apontada no capítulo 2, e de pesquisa de espaços cênicos nos espaços 

cotidianos na empresa. Ao mesmo tempo, pode-se ampliar a definição de espaço 

teatral de Pavis para o sentido de espaço teatral não somente físico ou relacional 

com o público, mas de espaço potencial de laboratório de criação e experimentação 

onde se elabora a Dramaturgia Cênica, incluindo aqui as condições necessárias 

para a expressão poética do grupo, quer dizer, o próprio processo de criação.

Na experiência gestual com o grupo em questão, o trabalho de pesquisa prática 

orienta os atores a elaborarem sua expressão gestual de forma a dar visibilidade a 

intenções, sentimentos e pensamentos trabalhados durante o processo de criação. 

Este processo trabalha, como vimos anteriormente, com referências pessoais, com 

um novo repertório a partir da evolução da teatralidade do grupo e com a articula-

ção estética dos signos teatrais a serem desenvolvidos no momento da encenação. 

A construção da fábula como eixo da narrativa completa e compõe o conjun-

to gestual do espetáculo. Neste sentido, Pavis afirma que diretores como Barba, 

Grotowski, Artaud e Meyerhold trabalham a leitura das emoções do ator que se  
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manifestam em ações físicas construindo uma fabula cênica. Nestes casos, os auto-

res são inspiradores e não determinantes. No teatro contemporâneo, o ator não se 

remete mais necessariamente a uma pessoa verdadeira ou a uma personagem for-

matada e única, e sim constrói novas significações criando as partituras corporais 

originais junto à criação de novas convenções compreendidas pela platéia. Pavis 

analisa a atuação teatral no sentido de como o ator descreve um objeto através de 

sua corporeidade, do tipo de atuação – naturalista, simbólica, realista – e da ges-

tualidade – posturas, deslocamentos, encadeamentos de movimentos, a linguagem 

não verbal e toda a relação do corpo-espaço antes de vir a palavra. 

Trabalha-se no Teatro na Empresa, como outro procedimento do modelo, em 

primeiro lugar a linguagem não verbal, que inclui a pesquisa de sonoridade e o 

gesto silencioso em relação ao verbo, buscando a dimensão do universo expressi-

vo no corpo todo. Suspende-se a palavra para permitir que o corpo, muitas vezes 

adormecido no cotidiano, emerja e se integre posteriormente à palavra num novo 

gesto, através de procedimentos da encenação. Neste sentido, a gestação do gesto 

é a elaboração que o corpo do ator faz, utilizando os registros históricos impreg-

nados na sua memória afetiva, no sentido de Constantin Stanislavski (1996), mais 

a concepção que ele tem do personagem no contexto da dramaturgia onde está 

inserido – sua evolução no percurso da peça –, mais a compreensão corporal dele 

mesmo tomando consciência do repertório de gestos que se multiplicam à medida 

que os resgata e experimenta criando novos. Soma-se a este processo a presença 

real ou imaginada do espectador, às vezes realmente presente durante os ensaios 

na figura dos colegas, do diretor, do cenógrafo ou intuída dentro do ator, anteci-

pando a sua presença em ensaios gerais e apresentações. A presença do público, 

incorporada no interior do ator durante os ensaios mesmo que este esteja ainda 

ausente, sensibiliza o ator em direção à gestação, criação e realização do gesto. Em 

cada ensaio, o gesto se modifica. Mnouchkine pratica este processo, através de sua 
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direção, com os atores do Théâtre du Soleil, chegando a fixar as ações e gestos nos 

ensaios finais, depois de vários meses de improvisações e criação grupal. Ela solici-

ta que os atores experimentem e transformem permanentemente as suas propostas 

cênicas antes de defini-las e finalizá-las. 

A gestualidade é base da metamorfose do ator. Referindo-se ao trabalho de 

formação de ator, Rosenfeld (2004) afirma: “Não se metamorfoseia por completo 

ou, melhor, executa um jogo difícil entre a metamorfose e o distanciamento, jogo 

que pressupõe a metamorfose”. Assim, todo jogo dicotômico e dialético é benéfi-

co na pesquisa que se realiza. Também faz eco a afirmação de Benjamin quando 

considera a representação não somente como o conjunto de conteúdos presentes 

na fala, mas através de elementos sutis da atuação que revelam outros conteúdos:

No teatro épico a educação de um ator consiste em familiarizá-lo com um estilo de 

representação que o introduz ao conhecimento; por sua vez esse conhecimento 

determina sua representação não somente do ponto de vista do conteúdo, mas nos seus 

ritmos, pausas e ênfases.

(BENJAMIN, 2006:87).

O acesso do ator ao conhecimento e à criação de signos teatrais, sejam estes 

presentes na gestualidade ou no diálogo entre a cenografia e a iluminação, por 

exemplo, torna enriquecedor o seu processo de aprendizagem e autoria. 

O trabalho de formação de ator no Teatro na Empresa precisa contemplar as 

possibilidades de este achar um caminho, por um lado, o mais expressivo possí-

vel, devido ao tempo e à disponibilidade diferentes de um ator profissional, e por 

outro suficientemente coerente com a busca de sua liberdade de criação. Assim, 

este poderá desenvolver a arte teatral com o horizonte do protagonismo da própria  
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aprendizagem e do desafio de conhecer, apreender e interagir com uma arte mile-

nar que se desenvolve no mundo extra-empresa.

4.3. ÁREA DA CRIAÇÃO COLETIVA

Experimentam-se, neste modelo, como modalidades de Dramaturgia Cênica a 

montagem coletiva, sob uma direção; a criação coletiva, sob uma coordenação que 

organiza; e uma direção, utilizada poucas vezes, mais próxima da tradicional, com 

um roteiro cênico definido a priori. Nas três formas, a improvisação é a matéria-

prima da encenação, em graus diferentes. Nelas, também o espaço de criação do 

ator é significativo e o papel do teatro-educador preponderante para favorecer a 

expressão teatral do ator e para a própria encenação. A criação coletiva é a forma 

mais adequada e próxima do modelo aqui apresentado por ser um processo mais 

aberto e participativo. Ele dá lugar a um processo de montagem coletiva quando 

há dificuldade com prazos a serem cumpridos ou mesmo quando o roteiro deve 

ser elaborado com antecipação com uma visão já resolvida que por algum motivo 

acaba não incluindo os atores na participação da criação do mesmo. Estes casos 

são poucos e pontuais.

Estas formas diferentes de construção dramatúrgica dependem do momento do 

grupo em relação à fase em que se encontra a sua teatralidade e a urgências de 

montagem em determinado momento. Performances do Teatro Corredor, por enco-

menda de um determinado departamento ou prazos curtos para uma estréia, deter-

minam, na maior parte das vezes, que um processo de criação coletiva se transforme 

em montagem coletiva, isto é, que o roteiro venha praticamente pronto para impro-

visar sobre ele ao invés de ser todo ele criado pelo grupo. Em outros casos, como 

na montagem de Pinóquio, uma aventura em busca de ser, a direção cênica é mais 
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determinante do que o processo de dramaturgia coletiva. Isto se deve a uma opção 

que facilita e viabiliza a encenação devido aos prazos curtos, como mencionado, ou 

a conciliação de variáveis dentro desse tempo, como a integração de diversos tipos 

de atores: crianças, atores profissionais, atores do grupo e participantes do coral.

A experiência de Dramaturgia Cênica na Empresa espelha-se em alguns aspec-

tos da Companhia Théâtre du Soleil, uma trupe experiente e internacional princi-

palmente quanto à possibilidade de se atingir níveis de qualidade artística excelen-

tes, altos investimentos financeiros, multiculturalismo e continuidade profunda em 

termos de tempo e espaço.

O Théâtre du Soleil, ao longo de 40 anos, experimenta e cria uma concepção 

própria e dialética de construção de Dramaturgia Cênica Coletiva que busca e 

questiona permanentemente o realismo ocidental e suas convenções, buscando 

inspiração em culturas orientais. Cada encenação revê o estatuto do texto, a rela-

ção palco-platéia, a inter-relação entre os participantes da trupe, o uso do espaço, 

o uso da música, a forma e a condução das pesquisas. 

À semelhança da companhia francesa, a preocupação do grupo de Teatro na 

Empresa gira em torno da compreensão e contribuição com a condição humana, 

assim como no aprofundamento das formas teatrais capazes de fluir entre atores e 

espectadores em busca do encontro significativo entre ambos. Cada encenação do 

grupo é também um laboratório, evolui tanto no processo quanto durante as apre-

sentações, onde a Dramaturgia Cênica é também experimentada e transformada. 

O processo de encenação na empresa olha em direção ao Théâtre du Soleil 

com todas as devidas e justificadas diferenças de dedicação, repertório, bagagem 

e experiência política e estética. O processo inventivo que vai se fazendo, em am-

bos os grupos, sem um planejamento claro, suportando o caos e a espera, aponta 

para projetos originais e criativos que buscam interferir no universo do humano 

através da dimensão estética. Na abordagem dramatúrgica não existem leituras 
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de mesa e nem distribuição de personagens. A encenação vai sendo construída 

pelo grupo, os personagens trabalhados de forma revezada pelos atores e sendo 

cada um enriquecido a partir de suas descobertas e elaborações. O texto criado 

pelo grupo ou adaptado de grandes textos universais é projetado, para além dele 

mesmo, em direção a encenações imaginativas, como afirma Deolinda Catarina 

França de Vilhena: 

Trabalhando a partir de textos dramáticos existentes, o Théâtre du Soleil criou o seu 

próprio sistema de referências, dando uma coerência formal aos espetáculos, empurrando 

a escrita teatral para novas dimensões simbólicas e metafóricas da realidade. 

(VILHENA, 2004:146).

Cada estímulo é relevante, cada apoio que se recebe e cada gesto no marco 

do coletivo são significativos. O trabalho de criação dos atores está intimamente 

ligado ao seu estado, não somente de preparação ou disponibilidade, mas também 

de condições subjetivas favoráveis para o trabalho expressivo. Pode-se afirmar que 

a construção de uma cena teatral está ligada à construção psíquica e relacional 

dos atores, inclusive à preparação antes da entrada em cena que é fundamental 

para dar continuidade e sustentação à elaboração estética a se transportar para o 

espaço cênico. Os atores assumem um compromisso com a encenação, como afirma 

Mnouchkine em entrevista a Pascaud:

Então, o teatro é uma arte de invocação, os atores são grandes invocadores. Fazem 

levantar os mortos, aproximam as lembranças mais longínquas. Muito tempo antes 

que comece a apresentação, já nos camarins, deixam de se chamar pelo próprio nome, 

tratam-se de Majestade, se for o caso. 

(MNOUCHKINE, 2005:27).
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Neste caso, Mnouchkine não está se referindo a um ato catártico ou alienante 

dos atores, e sim a um jogo de preparação e envolvimento para melhor mostrar os 

personagens e seus conflitos durante a apresentação. Este fenômeno não é mais, 

como no drama burguês, a história romântica de um protagonista isolado, e sim a 

historicidade de um fenômeno social que reúne personagens nas suas relações de 

conflito e universos psíquicos e no qual se encontram os atores e os espectadores. 

4.3.1. TEMAS

A escolha de cada espetáculo vem, em primeiro lugar, pelo tema. Aqui se vive 

um paradoxo que é o fato de, num primeiro momento, não se saber para onde ir 

ou que tema abordar e, quando o tema surge, como abordá-lo. Vários períodos de 

caos e incerteza invadem o processo. Mas é este mesmo caos que impulsiona o 

desenvolvimento de cada construção dramatúrgica. Ariane Mnouchkine (2005), na 

mesma entrevista, explica em relação ao seu próprio processo de criação:

A verdade é que são necessários atores com muita coragem para trabalhar com um 

diretor que começa lhes dizendo: “Não tenho a mínima idéia de como vamos fazer”. É 

preciso ser muito aventureiro e ter muita confiança em mim. E neles. 

(MNOUCHKINE, 2007:26).

A partir de certo momento, ainda no início, o grupo resolve coletivamente qual 

é o próximo tema historicamente pertinente para o grupo. Como afirma Béatri-

ce Picon-Vallin (2007) referindo-se à intenção do Théâtre du Soleil, busca-se dar 

conta do presente: “Estar no presente. (...) trata-se de praticar uma arte necessária, 

descobrindo meios sempre renovados para dar conta teatralmente do estado do 
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mundo e do nosso estado nesse mundo presente” (PICON-VALLIN, 2007:112). São 

os participantes, orientados pelo teatro-educador, os que melhor podem resolver e 

projetar a continuidade dos espetáculos. A pergunta costuma ser: qual o próximo 

tema que pode provocar um encontro significativo entre atores e espectadores no 

campo das questões sociais através de uma linguagem teatral que se indaga sobre 

a sua essência e suas possibilidades? O que os atores-cidadãos querem expressar e 

o que os espectadores-cidadãos querem ouvir para refletir e se espelhar? Que tipo 

de encontro espera-se provocar? Surge a dúvida se será possível falar do tema com 

sensibilidade e profundidade, como afirma Mnouchkine: “O teatro tem a capacidade 

de contar tudo! Nós é que nem sempre sabemos fazê-lo” (MNOUCHKINE, 2007:28). 

Assim como o caminho criado pelo Théâtre du Soleil, onde um espetáculo gera 

outro, no Teatro na Empresa, ao finalizar uma temporada, vem a questão do que 

vem a seguir. Essa reflexão é necessária para encadear os projetos dramatúrgicos 

que desenham um percurso histórico teatral e um “repertório dentro do qual ecoam 

entre si” (PICON-VALLIN, 2007:12). A partir da escolha do tema, inicia-se o proces-

so de pensar em um texto pronto para se realizar uma montagem coletiva ou de se 

elaborar uma criação coletiva – processo mais comum e com o qual se desenvolve 

uma maior intimidade – e, conseqüentemente, o processo teatral que é proposto 

para sustentar a evolução teatral do grupo e as necessidades da montagem a seguir. 

Cada escolha e cada encenação acompanham, no seu contexto, a realidade social e 

política respirada interna e externamente à empresa. 

Nas palavras de Peixoto, nas aulas ministradas no Curso de Artes Cênicas da 

Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo (CAC-ECA-USP), “O 

Teatro é bem-vindo quando consegue acertar o momento histórico, a hora certa e 

o lugar certo com os agentes certos” (PEIXOTO, 1978, anotações de aula).

 A opção por um texto, fábula ou jogo disparador que provoca o início de 

uma construção dramatúrgica traz uma abordagem cênica que tem relação com 
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partes de nossa própria história, nossos desejos, vontades e segredos, como afir-

ma Mnouchkine:

É relevante perceber a disponibilidade de sermos afetados pela obra que está sendo 

construída. As encenações devem contar para cada um a história de cada um. Os 

espectadores, os atores, cada um reconhece nelas um pouquinho de si mesmo. De meu 

exílio – porque todos estamos exilados de algum lugar –, de suas tristezas de amor, de 

nossas separações, de meus momentos ridículos, de seus horrores ou de nossas vitórias. 

Mas, se as pessoas distinguem o instante em que Ariane Mnouchkine está falando de si 

mesma, então deu errado. 

(MNOUCHKINE, 2007:119).

O caos mencionado acima vai sendo preenchido com descobertas e formu-

lações. Após a escolha de um tema, levanta-se uma hipótese e realiza-se uma 

pesquisa em relação àquele tema, em vários níveis: mergulhando no repertório 

dos participantes, contato com especialistas, observação e interação em campo, 

leituras e reflexões grupais. Desta maneira, pode-se inserir qualquer problemática 

abordada, ligada direta ou indiretamente ao cotidiano dos funcionários da empre-

sa, no contexto social, buscando a historicidade a ser discutida esteticamente. Na 

medida em que os atores se envolvem, para efeito de pesquisa, em situações fora 

da empresa, a compreensão e a elaboração intelectual do tema são enriquecidas.  

As improvisações que acompanham, de forma paralela, a pesquisa do assunto, 

trazem a tradução cênica da evolução da hipótese lançada.

Ensaio do Espetáculo Pinóquio
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4.3.2. PESQUISA

O método desenvolvido para a realização das encenações inicia-se com uma 

vasta pesquisa histórica, filosófica, ética, de referências pessoais e coletivas, biblio-

gráfica e de campo. A partir daí, viaja-se em direção às improvisações, tradução 

estética dos diversos fragmentos da pesquisa, a partir das quais se levanta a peça, 

termo também utilizado pelo Théâtre du Soleil. Sob orientação da direção, as pro-

postas dos atores formalizam-se na Dramaturgia Cênica, no conjunto de cenas 

onde os signos teatrais dialogam entre si. A idéia de levantar a peça é para que 

seja possível visualizar, através da experimentação, o corpo da obra e tudo o que 

ele implica: ritmo, conteúdos, proposta estética, diálogo dos signos, texto falado, 

gestualidade, ações cênicas, imagens. A longa e profunda dedicação à pesquisa de 

referências pessoais sobre o tema escolhido é um dos motivos que determinam um 

estilo original do ator e do grupo nas escolhas estéticas refletidas na construção 

dramatúrgica cênica. São estas referências íntimas transformadas em narrativa cê-

nica, “sem rede de proteção, a exposição de cada um é a maior possível”, que cons-

tituem a matéria-prima que se afasta do si mesmo, da reprodução do cotidiano, do 

naturalismo e de qualquer “voyeurismo” (PICON-VALLIN, 2007:113).

4.3.3. IMPROVISAÇÕES

A pesquisa transforma-se em matéria-prima das improvisações, num primeiro 

momento. O caminho de construção é através da linguagem não verbal para fa-

vorecer a intencionalidade presente no corpo, a formulação imagética e a possí-

vel expressão acompanhada de sonoridade, mas ainda sem o verbo, que às vezes 

se adianta, sintetiza ou bloqueia construções mais profundas. O verbo, categoria  
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manipulável pela razão, pode impedir o fluir do universo subjetivo a emer-

gir. Formam-se momentos silenciosos, pausas e vazios que promovem a criação  

e a criatividade. 

A colocação no espaço cênico de objetos provenientes da pesquisa é essen-

cial para a criação do ator, experiência também do Théâtre du Soleil. Os objetos, 

também atores e personagens inter-agindo, estimulam o fluir da improvisação tra-

zendo referências presentes e concretas que se impregnam com a subjetividade 

recolhida e resgatada na pesquisa de cada ator. Assim também as propostas de 

figurinos originadas nos ensaios vão compondo a criação do personagem a partir 

da busca do ator; como afirma Maria Hélène Bouvet, “É que não é o figurino que 

queremos ver, mas a personagem” (BOUVET, 2007:117). 

Os personagens, no modelo de Teatro na Empresa, geralmente não são distribu-

ídos e nem escolhidos entre os atores desde o início do processo de montagem. São 

compreendidos e elaborados por todos, como no Théâtre du Soleil. Este fato afasta 

o valor da escolha auto-referenciada no ator para se olhar coletivamente a obra e 

suas necessidades de realização estética. A construção grupal dos papéis acrescenta 

ao todo, e vai se manifestando, como parte de um processo natural e claro, a que 

papel cada ator se aproxima. Não há pressa para a finalização da montagem, há 

o cuidado com um processo de criação em que o ator e o diretor praticam com 

liberdade a experiência teatral investigadora. Para Juliana Carneiro de Cunha, atriz 

brasileira da Companhia Théâtre du Soleil, “os papéis são ‘encontrados’ durante 

os ensaios, de acordo a ‘evidência’” (CUNHA, 2007:59). Esta evidência refere-se a 

aspectos que inspiram e confirmam a criação do ator levando-o à escolha quase 

que natural do personagem. 

Cada espetáculo do grupo na empresa é preparado para se completar como um 

fenômeno artístico e social no palco, em contato com a platéia. A identificação por 

parte da platéia do que se aborda e as perspectivas de mudança que se apresentam 
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caracterizam o teatro como pedagógico, social e político. Como afirma Mnouchki-

ne: “Quando um espetáculo fala verdadeiramente sobre o mundo e as pessoas que 

vêm assistir ficam pensando e se fazendo perguntas, então, sim, é teatro político” 

(MNOUCHKINE, 2007:119).

4.3.4. MÚSICA

O uso da música tem uma importância relevante, muitas vezes tanto quanto o 

texto, no Teatro na Empresa, assim como no Théâtre du Soleil. A trilha sonora que 

é criada, seja original como no caso da companhia francesa ou recolhida da música 

universal como no caso do Teatro na Empresa, liga-se ao corpo e aproxima os es-

pectadores entre si aliviando a densidade dos espetáculos. De acordo com Vilhena, 

“Se por vezes, a música é o espaço, em outros momentos é o próprio destino, ou 

a memória, ou ainda o ritmo interno de um personagem, sua própria respiração” 

(VILHENA, 2004:150).

Como no Théâtre du Soleil, durante as experimentações dialoga-se com a mú-

sica, no caso com apoio dos cadernos de estudos-visões musicais criados por Jean-

Jacques Lemêtre, com temas definidos junto com Ariane Mnouchkine. O trabalho 

com trilhas sonoras de forma permanente é uma opção de linguagem que contribui 

para a criação de uma ambiência favorável para a construção da representação no 

sentido de tornar visível a intenção e o gesto do ator. A música, nos espetáculos 

do grupo da Porto Seguro, é um elemento essencial que se agrega à Dramaturgia 

Cênica e que estimula na forma e no conteúdo cada ação dramática, cada gesto 

e cada silêncio gestual. A utilização da linguagem não verbal é desenvolvida e 

investigada em ambas as propostas, buscando a essencialidade do gesto e da ação 

cênica aquém e além da palavra, e para isto a música é crucial na experimentação 



da teatralização do humano. A música acolhe o silêncio da palavra em cena permi-

tindo a escuta de outras profundezas que surgem no corpo do ator.

Roberto Rodrigues, regente do Coral da empresa, realizou em duas oportunida-

des uma parceria com o grupo de teatro, nos espetáculos O Inspetor Geral e Pinó-

quio, uma aventura em busca de ser, em uma proposta de coral cênico. O repertório 

profissional de teatralização vocal de Rodrigues permitiu uma criação dramatúrgi-

ca cênica dando efeitos originais de qualidade estética a partir da disponibilidade 

para o trabalho coletivo, tanto dele, regente, quanto do grupo de funcionários 

participantes do coral. Segundo Rodrigues:

Nos trabalhos que fizemos juntos, coral e grupo de teatro na Porto Seguro, vivenciamos 

uma atitude que, cada vez mais, está ausente na sociedade moderna: a arte como 

expressão coletiva. Há várias maneiras de nos expressarmos em um trabalho coletivo, 

mas a arte é – assim como para os povos primitivos, com suas pinturas, danças e cantos 

– o que melhor nos conjuga, identifica, redime. Essa é a impressão mais forte que guardo 

daqueles momentos na Porto: estávamos fazendo arte.

(RODRIGUES, 2009, entrevista).

A música, na forma de trilha sonora durante os ensaios, é um elemento que se 

integra na criação dramatúrgica e sensibiliza os atores, abrindo o campo para a 

improvisação e para a composição semiológica da encenação. 
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4.3.5. COMPOSIÇÃO E ARTICULAÇÃO DOS SIGNOS TEATRAIS

A articulação semiológica na criação teatral do grupo na empresa se realiza ao 

longo da evolução da teatralidade do mesmo. Cada signo é pensado e planejado na 

sua abrangência, evitando a dimensão do aleatório ou casual. A escolha e defini-

ção dos signos teatrais utilizados, que resulta na construção de uma Dramaturgia 

Cênica Coletiva, é o que permite dar visibilidade à intenção estética da encenação 

e compor ainda mais o modelo apresentado neste capítulo.

A criação dos signos teatrais, ao longo dos ensaios, é a composição dos ele-

mentos de significação que geram a Dramaturgia Cênica original, que pode ser 

enriquecida com signos de outras linguagens, como vídeo, crônicas, pinturas, mú-

sicas que alimentam as dramatizações ou mesmo as cenas finalizadas. A palavra 

deixa de ser o elemento básico da dramaturgia para se abrir ao fenômeno estético 

em geral, mesmo que difícil de se analisar pelo seu caráter efêmero. Os signos uti-

lizados integram-se, dialogam entre si, podendo se contradizer e ao mesmo tempo 

apresentar alguma autonomia.

 Patrice Pavis (2007) pensa a semiologia como a ciência dos signos, que transita 

entre aspectos do texto teatral, passando pela encenação até a recepção e interpre-

tação do espectador. O signo teatral é resultante do movimento que integra vários 

sistemas e redes de signos sem se limitar à unidade mínima do signo lingüístico 
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proposta por F. de Saussure e posteriormente de forma mais elaborada por Pierce, 

na composição do significante-imagem acústica e significado – referência de sig-

nificação. Pode-se dizer que a relação entre língua e fala – a segunda atualizando 

a primeira, mesmo que com características autônomas – é semelhante à relação 

que se estabelece entre texto e representação, sendo clara a diferença entre o texto 

literário e a Dramaturgia Cênica. 

Na fase do Faz-de-Conta, momento de auge em termos de produção criativa 

do processo de teatralidade, como vem sendo mencionado nesta dissertação, os 

signos em forma de gestos, palavras, objetos, cenários, indumentárias, ilumina-

ção, caracterizam-se pela pesquisa de usos diferentes ao uso real de cada objeto, o 

que resulta numa dinâmica que enriquece o jogo teatral. Esta abordagem reforça 

o caráter de transformabilidade do signo. A mobilidade do signo é aqui entendida 

de acordo com Jindrich Honzl (1971), do Círculo Lingüístico de Praga, que con-

sidera a ação como uma corrente elétrica que circula entre sistemas diferentes de 

significantes, hierarquizando os signos de uma partitura imaginária dependendo 

de sua produção ou recepção, e com Roman Ingarden (1931), que reforça a idéia 

do campo da representação como espaço da exposição dos signos teatrais que 

incluem as realidades objetivas – visíveis, concretas e de referência – e que vão 

além do texto literário.

A composição de signos se realiza na mise-en-scène que, como fenômeno tea-

tral, atualiza os signos da civilização em geral. A criação dos cenários, dos objetos 

de cena, dos figurinos e da trilha sonora é realizada ao longo das improvisações, 

o que traz a possibilidade de pesquisa evolutiva, escolha e definição ao longo do 

percurso. O profissional da área vem posteriormente formalizar cada elemento pro-

posto pelos atores e pela direção. 

Neste sentido, Desgranges (2006) sugere que se trabalhe com o grupo o contato 

com diversos materiais de qualidade artística, muitas vezes pouco difundidos e  
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inclusive desconhecidos, como fotos, pinturas, músicas, poesias, textos teatrais. 

Uma gravurista bastante inspiradora nos processos de criação do grupo da Porto 

Seguro foi Sônia Menna Barreto, que apresenta uma linguagem plástica teatral e 

metalingüística no nível das imagens. O mergulho em outras manifestações artís-

ticas enriquece a tradução que se faz da realidade, ganham-se elementos estéticos 

que surgem na história da arte da civilização, cada um nos seus momentos histó-

ricos e se emprestando para outros.

Ao lembrar do impacto estético provocado pela visita à sala de Velásquez, no 

Museu Del Prado, Mnouchkine estabelece uma ponte entre a pintura e os trabalhos 

que realiza: 

De repente, senti que me acontecia tudo: a música, a guerra, o sofrimento da época, 

o indivíduo, o tempo, a coragem do pintor… sim… a audácia, a força de sua busca, 

seu reinado. (…) A pintura ensina muito sobre o teatro, sobre a luz, os espaços, o 

enquadramento, o que o personagem vê e nós não enxergamos 

(MNOUCHKINE, 2007:67).

No Teatro na Empresa, a possibilidade de intercâmbio com outras linguagens 

artísticas tende a enriquecer o campo cultural dos participantes e espectadores. As 

obras de arte inspiram a criação durante o processo de encenação ou são incorpo-

radas, de forma concreta, à Dramaturgia Cênica num diálogo dialético. 

Este processo, no caso do Théâtre du Soleil, chama-se “teatro-escola” ou “esco-

la da vida”. Os atores-cidadãos, em depoimento, também nomeiam desta maneira 

a experiência vivida. É esta experiência que conota a atitude de luta, tanto de um 

quanto do outro, quando a cada encontro com o público surge a celebração do 

evento teatral que apresenta e questiona situações sociais que incomodam através 

de uma linguagem estética prazerosa e lúdica.
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A pesquisa de espaços cênicos nos espaços cotidianos da companhia aprofunda 

o campo de busca de estéticas originais em cada empreitada cênica. A Dramaturgia 

Cênica deste modelo concretiza-se na re-significação de espaços na busca de novos 

espaços cênicos que inventem relações diversas com a platéia, como se apresenta 

no capítulo 2. 

4.3.6. PESQUISA DE ESPAÇOS CÊNICOS

Neste sentido, a teatralização de espaços do cotidiano tem uma relevância im-

portante no modelo aqui apresentado. Lembrando que a Dramaturgia Cênica de 

espetáculos encenados em espaços não convencionais, como galpões, escadas e 

espaços de convivências, criam em si, para a platéia, um distanciamento e ao 

mesmo tempo a incorporação de novos valores de uso do espaço, de imagens, de 

gestualidade, de signos em geral. O fato de se criarem novos espaços de atuação 

não formal dentro do espaço formal empresarial é um elemento de distanciamento 

significativo, inclusive na medida em que não é um elemento familiar de uma or-

ganização despertando estranhamento no uso inusitado dos espaços. O Teatro da 

Vertigem, nesse sentido, focaliza a pesquisa de espaços para a criação e realização 

de seus espetáculos. Como afirma Marcos Moraes: “Para o teatro de Vertigem, es-

paços inusitados são a própria marca de sua pesquisa – que envolve a discussão e 

o questionamento sobre a condição humana, a busca do sublime e de aspectos da 

vida urbana contemporânea” (MORAES, 2002:78).

O Teatro na Empresa torna-se um movimento que, através de suas ações, provo-

ca estranheza nos funcionários-espectadores, mobilizando-os a momentos de refle-

xão sobre diversos assuntos pertinentes às suas vidas e à própria companhia. Esta 

situação se apresenta através de estímulos artísticos que falam da condição humana 
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num tempo e espaço determinados, que envolvam atores e espectadores num diálo-

go com signos criados especialmente para o evento teatral. Este diálogo, que busca 

ser dialético e reflexivo, funciona na medida em que consegue dar visibilidade às 

intenções da obra através dos signos escolhidos e trabalhados. Busca-se também 

uma linguagem semelhante à de uma montanha russa, no sentido de alternar os 

ritmos e intensidades, a poética mais suave e a mais forte. Esta é uma marca dos 

espetáculos do Teatro na Empresa, que provocam distanciamento e convidam o 

espectador a mergulhar perigosamente, mais do que comodamente, na travessia 

do percurso do espetáculo. Neste sentido, segundo Tackets, o último espetáculo de 

Mnouchkine, Les Éphémères, alterna cenas mais doces e mais violentas provocando 

uma reflexão emocionada diante das histórias ou “visões” apresentadas pelos atores.

Por outro lado, a Dramaturgia Cênica do Teatro Corredor, criada em espaços 

públicos da empresa, provoca um movimento, ao longo dos anos, de interven-

ções cênicas em áreas internas da organização: elevadores, rampas, ambulatório, 

departamentos, catracas de entrada dos prédios, portarias, estacionamentos. São 

performances que contribuem para a reflexão sobre assuntos relevantes para as 

mudanças e transformações pessoais e sociais: valores humanos como contato in-

terpessoal, o lúdico no dia-a-dia, a solidariedade, integração de culturas diferentes 

representadas pelos trabalhadores. Circular com encenações na hora do trabalho, 

entre equipamentos e objetos de escritório, torna o fenômeno teatral ainda mais 

distanciado e dentro de seu papel de tornar estranho o familiar e de surpreender o 

ritmo habitual do dia-a-dia. Referindo-se ao Teatro da Vertigem, onde se reconhece 

Sala de Cenários e Objetos de cena
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que há um tempo e dificuldades próprias para a conquista de determinado espaço, 

que inclui a transformação de seu uso oficial quando teatralizado, Moraes afirma: 

Primeiramente, os deslocamentos se dão no plano geográfico e se processam na paisagem 

urbana, para, a seguir, acontecerem no espaço arquitetônico – tornado, nesse momento, 

local teatral. A experiência de construção dramatúrgica, as necessidades decorrentes 

da encenação, bem como a especificidade da montagem, resultam em um processo de 

trabalho teatral que esgarça os limites da produção dos espetáculos tradicionais. 

(MORAES, 2002:78).

Da mesma maneira, as performances de Teatro Corredor realizadas na empre-

sa provocam um estranhamento na platéia que circula pelos espaços internos da 

companhia, interrompendo sua rotina, propondo instantes de impacto estético e 

reflexões que a acompanham durante o resto do dia, da semana. Surgem novos 

espaços cênicos com gestos inusitados diante da monotonia e do tempo previsível 

do cotidiano. A cultura interna dos funcionários, pouco habituados a exercitar o 

interesse e a crítica aos acontecimentos sociais, é visitada por signos teatrais que 

aos poucos passam a fazer parte desse cotidiano, agora lúdico, estetizado, acompa-

nhado de imagens e sugestões artísticas que se entrelaçam com os procedimentos 

operacionais do dia-a-dia. 

A pesquisa de espaços cênicos dentro do cotidiano da corporação re-significa os 

locais, seus usos e a presença dos funcionários na sua circulação diária, permitindo 

assim a narrativa ficcional nos elementos reais transformados em cenográficos.
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4.3.7. CORPO E OLHAR

O olhar é um dos conceitos e práticas básicos e presentes durante o projeto. 

Olhar no sentido de olho-no-olho nos aquecimentos, assim como o exercício, em 

cada jogo, de olhar o outro (respeito e adequação). Olhar posteriormente na roda o 

que se cria, olhar as dificuldades, olhar para trás e para frente, historicizar o que é 

desenvolvido. Olhar para um horizonte. Manter um olhar no horizonte.

4.3.8. RECURSO DE DISTANCIAMENTO

Distanciar é ver em termos históricos

Anatol Rosenfeld (2004).

O recurso de distanciamento proposto por Brecht esteve presente nos diversos 

projetos realizados na empresa Porto Seguro, usado como uma ferramenta desa-

lienante do público. Distanciado do habitual, o espectador descobrirá a verdadei-

ra face do familiar, reconhecendo o conhecido. O estranhamento do cotidiano, 

o questionamento do que antes parecia normal se mostra agora surpreendente, 

causando uma tomada de consciência, uma percepção da dimensão social do fato, 

descoberta de muitas possibilidades de desfecho para o mesmo fato.

Trata-se de retirar de um acontecimento tudo o que nele parece óbvio ou conhe-

cido, lançando sobre ele um olhar novo, de relativo espanto. O objetivo é provocar 

no espectador uma atitude crítica ao ver o cotidiano representado de forma tão ím-

par. Vendo as coisas sempre tal como elas são, elas se tornam habituais, e por isso 

incompreensíveis. O espectador, estando identificado com elas pela rotina, não as 

vê com o olhar épico da distância, mas vive mergulhado nesta situação petrificada.  

Performance
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Aliena-se da sua própria força criativa ao se abandonar. É preciso um novo movi-

mento, através do distanciamento, para que o espectador se torne seu próprio ob-

jeto de juízo crítico. O efeito de estranhamento procura produzir, portanto, aquele 

estado de surpresa. É o início da investigação científica e do conhecimento.

Pode-se pensar que o fato de ser criado um espaço de atuação dentro de um 

espaço formal empresarial já é um elemento de distanciamento significativo pelo 

simples fato da intervenção poética num espaço cotidiano extra-palco. O Teatro 

na Empresa, como foi desenvolvido, foi um movimento que geralmente provocou 

estranheza nos funcionários, na platéia dos espetáculos e das performances, mo-

bilizando a organização para permanentes momentos de reflexão sobre diversos 

assuntos, situações e ambientes da própria companhia.

Formas diferentes de utilizar o efeito de distanciamento acompanharam os di-

versos projetos; espaços cênicos e cenografias não naturalistas que dialogavam 

com as ações: andaimes com folhas, como árvores que se levantam no espaço 

cênico na montagem de Amanheceu; espaços cênicos não convencionais, como a 

escadaria de incêndio do prédio da empresa e rampas cortando segmentos da pla-

téia em vários setores, em Quixote; corredores atrás de portas de um auditório, em 

Inspetor Geral; teatro de rua nos espaços de convivência da companhia, em Trash; 

plásticos gigantes colocados no teto de um galpão, em Mergulho. A fragmentação 

e interrupção das ações dramáticas lineares, mediante a interação com cenários 

em espaços cuja utilização surpreendia, permitiu a leitura das peças de maneiras 

mais desconstruídas e originais. Isso mobiliza a possibilidade de novas opiniões, 

sensações e posicionamentos.

É possível pensar o ator como narrador, evitando a metamorfose e provocan-

do momentos de distanciamento no espectador. No espetáculo Grito de Paz, por 

exemplo, utilizando a linguagem de clown, criou-se uma personagem, espécie 

de narrador em silêncio, que é o representante da voz crítica. Este personagem 
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atravessa as cenas, transitando por elas, observando, sofrendo, ironizando, in-

teragindo com ações sutis e, finalmente, sustentando ao longo do espetáculo o 

distanciamento necessário para apontar à platéia o seu próprio distanciamento a 

ser exercitado. De alguma maneira, a platéia identifica-se com este personagem, 

o que fica claro na hora dos debates. Através dele, entrar e sair, mergulhar e voar 

entre as névoas da guerra e a esperança da paz, entre a alienação de um sistema 

opressivo e as brechas questionadoras e realizadoras, entre a impotência e as in-

dagações. Enfim, nos “entres”. 

O recurso de distanciamento, presente tanto no processo de improvisações 

nos ensaios como na construção articulada da Dramaturgia Cênica, potencializa o 

olhar crítico dos atores e a escuta atenta das interlocuções do público. Entre as sub-

jetividades de ambos há um encontro visível e necessário. Nesse sentido, Jameson 

(1999) afirma, na sua re-leitura de Brecht, em relação ao efeito de distanciamento 

que interage com o que parece intocável, imutável: 

O estranhamento vem se incorporar ao Método de Brecht como a possibilidade 

de acordar a dormência perceptiva rompendo a familiaridade e o hábito (…) Seu 

estranhamento desvela aquela aparência, que sugere o imutável e eterno, e mostra que 

o objeto é histórico. 

(JAMESON, 1999:65).

Cada espetáculo e cada performance buscam se situar no seu contexto histórico 

e assim, discutindo com pertinência cada acontecimento teatralizado, se aproximar 

de atores e espectadores.

O papel do ator no efeito do distanciamento é fundamental, afinal, é ele o in-

termediário entre o texto e o público. O Teatro na Empresa trabalha para que tanto 

ator quanto espectador sejam eles mesmos e para que haja contato direto entre eles.  
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Para isso, o ator não deve desaparecer atrás do personagem, ele não deve se me-

tamorfosear: o espectador vê o ator que mostra e se mostra e a personagem que 

é apresentada. O distanciamento aqui se dá entre o ator e o personagem e entre o 

espectador e o papel. Assim, não há identificações entre eles. 

Um exemplo de distanciamento no projeto realizado na empresa é o fato de 

poucos espetáculos terem usado iluminação: a luz é acesa na platéia com o intuito 

de lembrar a existência de um público, afastando o conforto da imersão, do aban-

dono. O palco é claramente iluminado e não cria ambientes que poderiam perturbar 

os intuitos didáticos da obra.

No modelo aqui apresentado, a pesquisa de formas diferentes de utilizar o 

efeito de distanciamento é uma característica importante da construção de Drama-

turgias Cênicas que acompanham as diversas encenações do grupo. Cada projeto 

semelhante, que se crie em instituições, buscará a sua linha de pesquisa nesse 

sentido. Ao longo desta dissertação, apresentam-se alguns exemplos do projeto 

realizado, como a fragmentação e interrupção das ações dramáticas lineares, e a 

interação com a platéia através de cenários e espaços cuja utilização surpreende e 

permite a leitura das peças de maneira original.

4.3.9. HUMOR E DISTANCIAMENTO

O humor foi uma maneira bastante pesquisada e experimentada. Percebeu-se 

que seria uma forma próxima do funcionário ator e espectador, mas principalmente 

um recurso de distanciamento possibilitando a crítica sobre as questões traba-

lhadas. Das aproximadamente 70 peças montadas, 65 eram cômicas no caminho 

da sátira, da crítica, da ironia. Tanto os atores quanto os espectadores sentiam 

maior prazer rindo e podendo se manifestar criticamente. Este processo foi sempre  
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alimentado pela contradição que aparecia entre a postura ainda pouco crítica dos 

atores-cidadãos que entravam no grupo e o desenvolvimento crítico dos que já 

participavam há algum tempo do projeto. Os novos integrantes geralmente traziam 

um padrão de comicidade ligado a conteúdos mais superficiais ou que reforçavam 

padrões de dominação ou preconceito. Era justamente esta situação que deliciava 

o processo, porque o desafio da desconstrução e da desalienação era um dos ho-

rizontes. Localizar estes aspectos era também um desafio pelo risco de se cair em 

uma posição de detentores do poder da reflexão e da estética.

Parte dos procedimentos que constituem o modelo de Dramaturgia Cênica 

aqui apresentado é o uso do humor, ao qual Rosenfeld se refere como recurso de  

distanciamento:

Muitas piadas verbais usam o processo de criar o choque da estranheza (...) Há um 

momento de incompreensão, imediatamente seguido de um choque de iluminação (...) 

toda uma situação é iluminada, pela compreensão do distanciado 

(ROSENFELD, 2004:157).

Por se tratar de um evento artístico e cultural que não tem caráter invasivo, 

há também a contribuição para um melhor clima organizacional, principalmente 

quando se utiliza o humor como recurso de aproximação e de distanciamento ao 

mesmo tempo. O humor foi um aspecto presente, quase que permanentemente, nas 

criações dramatúrgicas. Fez parte da linguagem cotidiana do grupo e conseqüen-

temente seu jogo foi favorecido. Pode-se dizer que um dos aspectos que consoli-

daram a permanência do grupo na empresa foi a abertura e o aproveitamento do 

humor. Os participantes usufruem do humor como uma maneira de relaxar do coti-

diano, dando cor às improvisações. A conseqüência disto é o grau de divertimento 

e crítica ao mesmo tempo, pois já se sabe que o humor é um elemento significativo 
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de distanciamento. Este, pesquisado e experimentado, oferece maneiras variadas 

de integrar a dramaturgia, seja nas falas, nos gestos ou no diálogo paradoxal entre 

signos da encenação. Percebe-se que esta pode ser uma forma próxima entre atores 

e espectadores, com referências culturais semelhantes, que possibilitam o distan-

ciamento crítico sobre as questões trabalhadas. 

O humor é uma das formas possíveis, não a única, de traduzir criticamente a 

realidade. Outra forma trabalhada foi a Poética, como uma abordagem principal-

mente não verbal, usando imagens e analogias numa linguagem metafórica que se 

mostra próxima de atores e espectadores na criação e recepção da obra.

4.3.10. GESTUS – NARRATIVA DO SOCIAL

O gesto de um personagem traduz sua classe social e suas contradições inter-

nas. A ação do personagem é, aí, mais importante no contexto geral do que nelas 

próprias. Esse é também um mecanismo de distanciamento, que provoca o especta-

dor estranhado a refletir sobre o que está vendo, e que Brecht nomeia como gestus 

social. Rosenfeld relaciona o gesto pessoal com o social:

A expressão dos personagens é determinada por um gestus social. Por gestus social 

seja entendido um complexo de gestos, de mímica e (...) de enunciados que uma ou 

mais pessoas dirigem a uma ou mais pessoas (IV pág. 31). Mesmo as manifestações 

aparentemente privadas costumam situar-se no âmbito das relações sociais através das 

quais os homens de determinada época se ligam mutuamente. 

(ROSENFELD, 2004:163).



Quando se encenou Dá Licença, analogia de aspectos do funcionamento de 

uma sociedade dentro de um ônibus, se pesquisou entre passageiros dos mais di-

versos a inserção subjetiva e social de cada um deles, ancorados em um contex-

to histórico-social. Assim, a gestualidade e o discurso verbal, quando havia, se 

constituíram em uma narrativa, utilizando o Gestus brechtiano, em que a relação 

motorista-passageiro eram diferentes da relação moça-cobrador apaixonados entre 

si. Cada ator pesquisou e criou para o seu personagem, não com pouca dificuldade, 

uma maneira histórica de ser, diferente de personagens representativos de indiví-

duos alheios a uma dimensão social, portanto impossíveis: “Ao fim, a peça é uma 

totalidade de muitos momentos gésticos” (ROSENFELD, 2004:164).

Dá Licença torna-se um espetáculo metafórico, fragmentado e provocador, 

onde pedaços subjetivos misturam-se com conotações históricas. Por exemplo, há 

uma cena de personagens marginalizados, atrás de um pano que sufoca, ao som 

de uma canção de Sarajevo, representativa da guerra na Bósnia. Ou o motorista do 

ônibus em um zoom cênico, em que seu monólogo fala da própria solidão, enquan-

to gira seus braços que seguram a direção estilizada de um ônibus, único adereço 

naquele momento, representando assim a solidão e impotência de tantos motoris-

tas. Ou o cobrador fantasiando em um instante de ficção dentro da ficção com a 

moça que subia naquele mesmo horário todo dia e que podia se despir diante dele 

na sua imaginação e voltar ao real em uma queda abismal de frustração anuncia-

da, situação tão comum do imaginário social nas ruas da cidade. Gestos e fábulas 

narrando a composição social e histórica de seres sociais e históricos.
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5. O ESPECTADOR CRÍTICO

O público do grupo é constituído principalmente pelos funcionários da empre-

sa, assim como amigos e familiares. Este se vê representado, direta ou metaforica-

mente, em cada encenação. Os espetáculos buscam realizar e atualizar o encontro 

entre ator e espectador, mobilizando-os através do impacto estético. O espectador 

não sai de uma apresentação com uma vivência catártica, como pretende o teatro 

aristotélico, no sentido de aliviado e resolvido. Rosenfeld sublinha este aspecto de 

antipurgação no teatro épico quando afirma: 

O fim didático exige que seja eliminada a ilusão, o impacto mágico do teatro burguês. 

Esse êxtase, essa intensa identificação emocional que leva o público a esquecer-se de 

tudo, afigura-se a Brecht como uma das conseqüências principais da teoria da catarse, 

da purgação e descarga das emoções através das próprias emoções suscitadas. 

(ROSENFELD, 2004:148).

A concepção de base para esta pesquisa é o fato de se considerar hoje em dia 

a posição do espectador de forma ativa. Ele, como afirma Desgranges (2004), tam-

bém aprimora o fazer teatral, dialoga com a obra, constrói significados mais do 

que compreende significados. O espectador elabora e constrói o significado da obra 

de arte, e a capacidade de elaboração não está no talento, mas sim no exercício de 

cultivar e desenvolver a análise e o vínculo com a obra. O espectador tem um papel 

criativo nessa construção. A formação de espectadores, segundo o autor, situa-se 

tanto no campo da recepção e criação teatral, através das provocações estéticas 

e participativas, como principalmente no campo da mediação teatral. O processo 

de formação de público realizado na empresa Porto Seguro, fundamentalmente 

através da criação de uma cultura teatral durante 22 anos, da mediação através de  



281

divulgações cênicas uma semana antes de cada espetáculo, de debates posteriores 

às apresentações e de performances de Teatro Corredor constantes nos espaços 

abertos da empresa, é motivo para uma pesquisa futura, por merecer o aprofunda-

mento significativo da experiência.

O espectador na empresa levanta-se, depois de assistir aos espetáculos, envol-

vido num processo que integra a dimensão da razão e da emoção, levando consigo 

indagações sobre as questões polemizadas diante dele. As encenações, para Brecht, 

dentro da concepção anti-ilusionista, não pretendem eliminar as emoções no es-

pectador, mas sim trabalhar a sua proporcionalidade para garantir um espaço e um 

equilíbrio com o pensamento crítico. Os personagens que se apresentam diante dele 

representam muitos outros, sem se restringir a dramas pessoais individuais e isola-

dos, mas abertos para o conjunto de relações sociais que se estabelecem no univer-

so cênico e social. Peixoto (1979) cita Brecht no Pequeno Organon para o Teatro, 

afirmando que: “A encenação historicizada exige, naturalmente, um processo de 

interpretação novo: a técnica será o efeito de distanciamento para que o espectador 

seja mantido em liberdade e mobilidade de pensamento” (PEIXOTO, 1979:338).

No início do século XX, como escreve Rosenfeld (1965), abandona-se cada 

vez mais a reprodução da realidade para traduzi-la através de símbolos, por 

exemplo. Assim também a Dramaturgia Cênica elaborada pelo grupo vai em 
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direção à relação ativa palco-platéia, que implica a queda da quarta parede pre-

sente no naturalismo, representado, entre outros, pelo teatro italiano. Agora se 

desvelam os dispositivos cênicos aos olhos dos espectadores e surge um teatro 

que se assume como jogo baseado na busca da teatralidade da encenação. Nas 

palavras de Rosenfeld: 

Exalta-se o teatro teatral, a teatralidade pura. O ator já não teme revelar que 

atua para o público. A “quarta parede” do naturalismo é derrubada. O teatro não 

receia confessar que é teatro, disfarce, fingimento, jogo, aparência, parábola, 

poesia, símbolo, sonho, canto, dança e mito.

(ROSENFELD, 2004:97).

O encontro com a platéia, vivido como um compromisso e como uma celebra-

ção, requer uma preparação. O caráter de festa se evidencia desde o aquecimento 

dos atores até a entrada de cada espectador num silêncio respeitoso, fazendo parte 

de um ato sagrado dentro do cotidiano, por isso profano ao mesmo tempo, cúm-

plices ambos do fenômeno teatral. Consolida-se esta celebração, como afirma Ro-

senfeld, quando se refere ao teatro festivo criado por J. Vachtangov (1883-1922): 

“O teatro deve criar um ambiente formoso e ser um motivo de festa, cercando o 

público de cores luminosas. (...) Lembrem o público no clímax da tensão dramática 

que se trata de uma manifestação lúdica, de puro jogo.” (ROSENFELD, 1965:112). A 

cada espetáculo se propõe ao espectador este jogo do encontro. O espírito de festa 

não significa o estado de embriaguez, o qual Brecht recusa, e sim o ambiente de  

celebração prazerosa tanto no universo dos atores, quando se criam rituais, jogos 

de aquecimento e de concentração, como no encontro com os espectadores en-

quanto um processo que brinca inteligente e sensivelmente com a realidade sobre 

Espetáculo Verso do Avesso
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a qual se representa. Há um clima de invocação entre os atores quando se preparam 

para o encontro que haverá com o público, seja este três meses antes ou uma hora 

antes da encenação.

Antes mesmo de uma estréia, o público está presente no imaginário do grupo 

como um referencial essencial, durante o trabalho de montagem. É no momento de 

cada apresentação que o ato teatral se completa com o encontro de ambos, atores 

e espectadores. E é posteriormente que surgem desdobramentos – comentários, 

atitudes influenciadas por propostas da peça, vontade de entrar no grupo – em 

relação ao espetáculo e sua mobilização. Esta participação é possível devido à 

permanência, após as apresentações de ambos, atores e espectadores, no local de 

trabalho, dia a dia, onde convivem.

A teatralidade não está presente exclusivamente no palco, mas em todos os 

desdobramentos do fenômeno teatral. Segundo Sílvia Fernandes (2007), a espera 

do público antes do início de um espetáculo focaliza já algum conteúdo, seja no 

palco vazio, no palco de cortina fechada, ou no palco com a cenografia pronta para 

receber a encenação. Assim surge a pesquisa de criação de espaços de recepção do 

público. Nas apresentações com o grupo, antes de cada espetáculo, estes espaços se 

iniciam em um saguão, com uma exposição criativa organizada especialmente para 

a ocasião. Nela são expostos trabalhos de registros e documentação do processo de 

criação. Elabora-se uma instalação artística reunindo desenhos, escritos, suportes 

criativos com fotografias de personagens ou pessoas que inspiraram a criação, 

exposição de objetos e figurinos que acompanharam a pesquisa de criação das in-

dumentárias, poesias e textos literários, em geral, que foram materiais de pesquisa 

em algum momento da encenação. Este espaço fica exposto durante uma semana 

antes da estréia como divulgação para os funcionários que por ali passam durante 

a semana e como preparação do espectador, quando este espera antes de entrar no 

espaço da encenação no próprio dia da apresentação. 
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Buscar a relação e o encontro com o espectador implica uma pesquisa sobre as 

pontes que permitem que atores e público transitem na mão dupla e se visitem, em 

um percurso irregular e não previsto, sustentando o significado de fazê-lo.

É possível a criação de um impacto estético entre atores e espectadores. Trata-

se de uma realidade comum a ambos e traduzida teatralmente. O mundo real é 

apresentado de forma poética com o intuito de tocar, acessar e mobilizar a ambos 

em momentos diferentes, uns no processo e ambos nas apresentações. Instala-se 

uma cultura estética interna dentro da companhia.

Ao trabalhar com atores e espectadores do mesmo segmento da população, 

constata-se que é possível a criação de uma Dramaturgia Cênica própria e original 

que favorece um encontro estético significativo para ambos e entre ambos. 

Desta maneira, pode-se afirmar que o público da empresa, mesmo com rotati-

vidade, passa por um processo de formação. Assim, o acesso ao teatro, aos signos 

da linguagem e ao exercício de compreensão e apropriação da obra tem um rico 

alicerce, criado ao longo dos anos. O fazer e o assistir teatro se incorporam na co-

letividade da empresa como um hábito e um valor relevantes no cotidiano. 

Em relação ao espectador, o teatro-educador percebe o movimento de partici-

pação dos funcionários que transitam do papel de espectadores para o de atores e 

vice-versa, e favorece o trânsito dos trabalhadores em ambos os papéis. Atento ao 

movimento dos próprios funcionários que podem entrar e sair do grupo quando 

assim o desejam, cuidando que isto aconteça no início de cada processo de encena-

ção, garante o envolvimento e a autoria destes desde o início de cada novo proces-

so de Dramaturgia Cênica. O profissional que coordena o grupo propõe um teatro 

pedagógico também em relação ao público, que é a mobilização do espectador. 

Desgranges (2003), ao referir-se à espetacularidade do mundo moderno, onde o 

espetáculo “é o sol que não se esconde jamais sobre o império da passividade mo-

derna” (DEBORD apud DESGRANGES, 1992:21), afirma que formar os espectadores 
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implica estimular os indivíduos a ocupar o seu lugar, não somente no teatro, mas 

no mundo. Neste sentido, e inspirado em Brecht, é importante para Desgranges a 

formação do olhar do espectador evitando seu lugar silencioso e passivo. E esta 

atitude é possível quando se desvendam os mecanismos que envolvem uma ence-

nação, quando se toma conhecimento dos procedimentos utilizados na criação dos 

espetáculos e aprende-se a lógica da teatralidade. Na medida em que se capacita, 

não somente atores, mas também espectadores a tomar uma posição crítica diante 

das representações, principalmente dominantes, presentes nos meios de comunica-

ção e no âmbito da espetacularidade, o espectador-cidadão contribui com as trans-

formações sociais. Buscar a relação e o encontro com o espectador significa uma 

pesquisa sobre quais são as pontes que permitem que atores e público atravessem 

em mão dupla e se visitem no espaço potencial da comunicação, em um percurso 

irregular e com sentido.3 

Espetáculos ligados diretamente a questões que os funcionários vivem na 

organização permitem que os atores-cidadãos realizem intervenções quando se 

apresentam aos espectadores, num exercício de cidadania transcendendo os limites 

do cotidiano e provocando atritos reflexivos. O espectador contemporâneo, geral-

mente imerso no mundo da mercantilização avassaladora, está impregnado de uma 

atitude de consumidor. Na maioria das vezes, sua perspectiva é de entretenimento, 

de agrado, de uma fácil relação com a obra. Não se trata de um público acostumado  

a lidar com contradições, já que a relação de consumo é a da massificação, da 

universalização, do apagar das diferenças. O espectador-consumidor, com silêncio  

de reflexão, também participa desse mundo de encantamento: é reforçado pela  

 
3  Esse tipo de encontro entre palco e platéia foi também experimentado e desenvolvido em outros 

espaços sociais, como FEBEM, grupo de mulheres moradoras no bairro do Brooklin, estudantes de medicina da 
USP e da Santa Casa, funcionários do Hospital Albert Einstein, entre outros. Assim, o espelhamento propicia 
uma comunicação de impacto que abre novas janelas para a leitura de signos de linguagem inéditos, favore-
cendo o aprofundamento de reflexões e de construções estéticas e subjetivas.
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experiência da alienação do trabalho, apresentando um comportamento de para-

lisia frente ao que se está assistindo/consumindo.

Nestes casos, além dos debates após as apresentações, comentários permane-

cem nos corredores da empresa, mostrando a intervenção que o espetáculo pode 

realizar no cotidiano de trabalho. 

Na medida em que se cria uma Dramaturgia Cênica que não se oculta nos 

bastidores e nem na escuridão da platéia, experimentam-se novas relações entre 

atores e espectadores. A narrativa épica não se dirige com urgência ao desfecho, 

mas cria possibilidades e pausas assumidas como momentos de distanciamento, 

que provocam a reflexão crítica do espectador. O ator o convida a tecer e deduzir 

o sentido da fábula cênica composta de fragmentos que podem ser autônomos 

entre si e inseridos no seu contexto histórico. Segundo Desgranges, o espectador 

do teatro épico transita entre cena e cena, mantendo-se distante e analisando seus 

aspectos para construir sua compreensão da história narrada. Pode-se afirmar que 

o espectador da empresa faz parte de um processo através do qual torna-se “espe-

cialista”, como afirma o autor: 

A conquista da linguagem teatral pelo espectador implica o desenvolvimento de um 

senso estético e um olhar crítico – olhar armado, exigente, atento à qualidade do 

espetáculo, que reflete sobre os fatos apresentados e não se contenta em ser apenas o 

receptáculo de um discurso monológico, que impõe um silêncio passivo.

(DESGRANGES, 2003:173).
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Pretende-se provocar um processo criativo de envolvimento e reflexão do es-

pectador, que se sente avalizado na sua possibilidade responsável de contemplador 

ativo e criativo, novo contador da história teatral, elaborador estético dos signos 

que lhe são apresentados:

Um teatro que afirmava a própria característica dialógica do evento artístico, característica 

que lhe é inerente, que se manifestava contra o monologismo de qualquer evento, 

contra qualquer imposição de determinada narrativa como verdade inquestionável; que 

propunha ao espectador a construção de uma resposta particular à história contada

(DESGRANGES, 2003:131).

As experiências práticas que se realizam e que implicam diálogos com as pró-

prias vivências, pensamentos e referências teóricas são parte de um processo evo-

lutivo que inclui dificuldades, regressões, incertezas e desafios que servem de base 

para novos projetos de envolvimento crítico, resistência, denúncia e transforma-

ções. Por este motivo, para se pensar, como propõe Desgranges, no desenvolvi-

mento de uma pedagogia do espectador, é necessário o engajamento em uma con-

cepção de mundo coerente que sustente qualquer tipo de mediação, formação de 

público ou projeto pedagógico-artístico em relação ao espectador. Da mesma ma-

neira, é importante se pensar na formação do ator, vinculada ao desenvolvimento 

da linguagem teatral de um coletivo, e na elaboração de uma estética singular que 

garanta a autonomia e autoria, requisitos necessários para que se fomente o espaço 

teatral dentro das organizações.

Os espetáculos compartilham com o público, em alguns momentos, aspectos 

do mal-estar social e provocam, através do drama e da poesia, a busca reflexiva 

de caminhos possíveis em direção a uma condição humana melhor. Caminhos que 

acolhem o que podemos ser e o que podemos construir. Os atores-cidadãos que, 

Concentração antes de apresentar o Espetáculo Grito de Paz
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• Criação de figurinos, cenários, adereços, trilha sonora, iluminação e imagem visual  

   durante os ensaios, de forma orgânica com a criação da Dramaturgia Cênica;

• Produção do espetáculo e ensaios finais;

• Divulgação cênica, banners, folhetos e distribuição de objetos-convite nas mesas 

   dos funcionários;

• Temporada com apresentações no horário de almoço para funcionários da companhia  

   e nos finais de semana para amigos e familiares;

• Debates após as apresentações com o público;

• Disponibilidade para apresentações gratuitas para a comunidade;

• Registro fotográfico e de filmagem;

• Avaliação do processo e do resultado;

• Nova divulgação sobre a abertura do grupo para receber novos participantes  

   interessados;

• Trabalho fora do expediente da empresa: horários de encontro para ensaios em   

   horários alternativos;

• Criação e uso de uma linguagem artística diferente da linguagem da organização;

• Uso do Jogo Teatral e da improvisação como metodologia;

• Temáticas abordadas diferentes das trabalhadas no cotidiano da companhia;

• Formas de trabalhar as relações interpessoais diferentes das da empresa;

• Encontro significativo entre atores e espectadores durante as apresentações no horário  

   de almoço, transformando um período de descanso em interação, lazer e reflexão;

• Aproveitamento do fato de os atores e espectadores serem do mesmo segmento social;

• Proposta, após as improvisações, de uma escrita cênica de autoria do grupo;

• Preocupação de dirigir-se ao público interno de forma crítica, de contribuir com a  

   formação de um espectador crítico;

• Prazer da descoberta e apropriação, como criadores, de uma ficção possível de se  

   realizar num espaço cênico, sob regras que se aprendem e que se criam;

• Criação, preservação e divulgação das regras de trabalho grupal e de produção teatral  

   dando ao grupo a base da continuidade e do desenvolvimento;

• Como produto de uma pesquisa prática para garantir a presença do público,  

   as temporadas foram estruturadas da seguinte maneira: duas semanas com três 



290

apresentações em cada uma, na hora do almoço, e duas apresentações em cada final 

de semana para amigos, colegas e parentes. No início, a duração das peças era de 45  

minutos para dar tempo de o espectador-cidadão almoçar e de haver um debate de 

15 ou 20 minutos após cada apresentação. Posteriormente, os debates ficaram para os 

finais de semana e os espetáculos passaram a ter 1 hora de duração.

 

O modelo aqui apresentado cumpre o objetivo de propor, como dito anterior-

mente, uma sistematização possível que integra os quatro elementos essenciais do 

fenômeno teatral numa organização: empresa, teatro-educador, atores e especta-

dores. Na medida em que existe no processo e na realização do Teatro na Empresa 

uma linha condutora no nível ideológico, pedagógico e social, como apresentado 

ao longo desta dissertação e especificamente neste capítulo, torna-se possível pro-

jetar e planejar experiências semelhantes que tragam igualmente um projeto de 

construção de uma Dramaturgia Cênica com trabalhadores em uma empresa. A 

concretização de um projeto que une trabalho e arte em busca de criar melhores 

condições para a humanização em nossa sociedade é o foco deste modelo.

Performance
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao final desta viagem de resgate e reflexão sobre um projeto de Dramaturgia 

Cênica na Empresa, é importante apontar conclusões significativas que abram uma 

perspectiva para propostas profissionais semelhantes que se aventurem na área do 

Teatro na Empresa. Afirmar que é possível integrar, de forma criativa, os universos 

corporativo e artístico, abre possibilidades para novas pesquisas e experimentações. 

Compartilho esta análise concluindo que:

As diferenças entre o modelo de Teatro Popular na Empresa e outras propostas 

de teatro empresarial mostram diversos caminhos de integrar arte e trabalho. O ca-

minho do Teatro Popular que desenvolve temáticas e linguagens que dizem respeito 

aos atores e espectadores de um mesmo segmento social e cultural implica a cons-

trução de um modelo de Dramaturgia Cênica com características específicas. Este 

modelo, como visto no capítulo 4, favorece a transformação de seus participantes 

em co-autores e protagonistas do processo, tanto na criação como na apresentação 

de espetáculos. A experiência grupal e a criação coletiva dos espetáculos, além de 

ser uma marca decisiva do Teatro na Empresa, contribuem no engajamento dos 

participantes do grupo, já que ampliam sua visão de mundo e seu potencial de 

interferir na realidade social, interpessoal, bem como nas relações de trabalho dos 

funcionários da organização.

 A concepção que sustenta esta prática teatral se baseia na idéia de um  

teatro democrático, engajado, lúdico e pedagógico, que busca um novo olhar 

em relação à sociedade, aproveitando o lugar privilegiado e histórico do te-

atro para discutir a condição humana. Os referenciais de um teatro crítico 

e mobilizador propostos por Brecht, Lopes e Mnouchkine são base do modelo.  
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Não é qualquer teatro que promove um processo de educação, amadurecimen-

to, apropriação e transformação. Não se trata de um teatro de agitação e nem 

de doutrinação ou estreitamento do pensamento. O projeto busca um teatro 

crítico que promova a reflexão sobre a realidade. 

Os paradoxos que se vinculam ao Teatro na Empresa referem-se, como apre-

sentado no capítulo 1, a aspectos ideológicos, operacionais e estéticos, na medida 

em que a proposta é introduzida num ambiente que não é artístico e que atende a 

interesses comerciais, ao mesmo tempo em que pode se interessar pelo ser huma-

no que trabalha na sua organização. Mas justamente porque o projeto nasce em 

um berço empresarial aparecem possibilidades e desafios para sua sobrevivência 

e transformação. Trata-se de uma situação paradoxal que envolve um desafio, 

já que supõe uma proposta de liberdade de expressão dentro de uma estrutura 

corporativa, restritiva em alguns aspectos, motivadora em outros. A realização 

de manifestações teatrais criativas provoca a interação na empresa, propondo um 

cotidiano mais traduzível e poético.

A experiência construída, durante duas décadas, trouxe a reflexão sobre a 

possibilidade da realização do projeto teatral, social e pedagógico, convivendo 

com os paradoxos apresentados dentro de uma companhia disponível e recep-

tiva e com a consciência das possibilidades e limites. Algumas indagações, pro-

duto do diálogo com os paradoxos apresentados ao longo do percurso, foram 

respondidas de forma positiva, o que me levou a manter a coerência de princí-

pios ideológicos tanto no processo de criação com os atores como nas aborda-

gens das encenações no contexto da empresa. Um dos aspectos fundamentais 

foi desconstruir, no espaço do grupo, o conceito de hierarquia, para favorecer 

a experiência democrática de participação, autoria, autonomia, autogestão e 

o questionamento, sem por isso desconsiderar os papéis da teatro-educadora 

e dos atores. Outro ponto relevante foi o de abordar assuntos polêmicos, nas 
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reuniões e nas encenações, sem o receio de ameaçar a “tranqüilidade” e o status 

quo da empresa.

A travessia do percurso, como visto no capítulo 2, reúne os espetáculos e per-

formances criados em processos de criação coletiva com o grupo de teatro. O fluir 

desta travessia se vê muitas vezes interrompido por escolhas, desvios ou rupturas, 

devido a circunstâncias provenientes do desenvolvimento do grupo ou de aspectos 

específicos da estrutura da empresa. São estas variáveis que interferem, de forma 

dialética, no andar do projeto e provocam que este seja re-significado, adiando ou 

transformando alguns aspectos do percurso, assim como estimulando novas velo-

cidades e qualidades.

As contribuições que a empresa recebe do projeto teatral, quando são signifi-

cativas, a modificam. Pode-se afirmar que a interferência que o modelo de Drama-

turgia Cênica em questão realiza numa organização diz respeito à maneira como 

os trabalhadores podem usufruir do vínculo entre arte e trabalho, renovando na 

empresa aspectos e posturas em relação à tarefa laboral cotidiana. Quando com-

preendida e utilizada esta abordagem, o caráter de entretenimento proposto por 

Brecht cria o amálgama capaz de modificar o peso, a frieza e a obrigatoriedade do 

trabalho diário. A organização, que se dispõe a aproveitar as contribuições trazidas 

por este modelo no seu território produtivo, pode incorporar aspectos relevantes 

ao seu clima organizacional e aos seus objetivos operacionais. Os atores do grupo 

contribuem nas suas áreas de trabalho com os ganhos que obtêm pelo exercício 

de habilidades e valores relacionados ao trabalho em equipe, alteridade, apro-

fundamento de conteúdos, aprimoramento da comunicação, desenvolvimento da 

expressão, experiência da apropriação dos processos de teatralidade, bem como da 

construção de um olhar crítico diante do mundo.

Na sociedade contemporânea e tecnológica, que beira cada vez mais a virtu-

alidade, pode-se pensar, como analisado no capítulo 3, em duas concepções de 
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visibilidade: uma ligada à concepção ética e humanista, que busca o reconheci-

mento do que somos, e outra que cultua a imagem do que queremos ser através 

da idealização e da artificialidade. A visibilidade cada vez maior do trabalhador 

refere-se neste modelo ao seu processo de protagonismo social através do fazer 

teatral democrático numa empresa aberta a esta possibilidade, mesmo convivendo 

com a sua paisagem paradoxal. 

O conceito de diversidade, incluído no capítulo 1, contribui na criação do mo-

delo no sentido da convivência criativa das diferenças numa organização, sendo 

que um grupo de teatro se constitui como um subgrupo social e cultural dentro 

dela, contribuindo com novos valores, conceitos e práticas. O surgimento de um 

grupo de teatro dentro da empresa pode enriquecer o processo de socialização e o 

potencial da diversidade no âmbito de gestão de pessoas no ambiente de trabalho. 

Ele também contribui com a empresa na medida em que organiza os participantes, 

com uma nova composição coletiva, favorecendo que se aproximem a partir das 

diferenças e conciliando a motivação criadora destes com a expansão de potencial 

da empresa e sua coletividade.

A experiência estética que o funcionário da empresa começa a vivenciar, seja 

como ator, seja como espectador, legitima a sua identidade cultural, aberta ao 

mesmo tempo a produções de outros, inclusive artistas de fora da companhia. 

O projeto teatral pode alavancar outras atividades artísticas e culturais que se 

incrementam na organização, tais como coral, festivais de música internos, expo-

sição de artes plásticas de funcionários, shows musicais e exposições artísticas de 

fotógrafos profissionais, debates econômicos e políticos, espetáculos infantis para 

os filhos dos funcionários e outros.

 No Teatro na Empresa, a possibilidade de intercâmbio com outras linguagens 

artísticas tende a enriquecer o campo cultural de participantes e espectadores. Ins-

tala-se uma cultura estética interna dentro da companhia.
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O teatro-educador busca formar um grupo estável de atores-cidadãos que se 

interessem e se envolvam na construção de uma Dramaturgia Cênica singular, a 

serviço de um novo olhar do mundo e da mediação com o público, formado por 

espectadores-cidadãos. A junção do papel do coordenador como teatro-educador 

e como encenador é necessária para compor duas funções complementares: a de 

favorecer um processo pedagógico de criação teatral dos atores e a de uma direção 

artística norteadora de uma criação dramatúrgica cênica.

A criação de uma linguagem teatral articulada e original é um dos objetivos 

do modelo. O processo teatral do grupo acompanha um percurso de desconstrução 

de linguagem, buscando reverter o naturalismo freqüente nos palcos. Resgata-se o 

papel do homem como criador e artista de obras não padronizadas ou estereotipa-

das, que favorecem o exercício do pensar criativo e da construção de uma poética 

como metáfora da realidade

Atores e espectadores são convidados a se distanciarem e re-elaborarem o rea-

lismo do dia-a-dia da empresa através dos recursos do Jogo Teatral, como proposto 

por Lopes (1981) e apresentado no capítulo 2. No Jogo Teatral reside ao mesmo 

tempo a base da metodologia do modelo e o resultado cênico. Esse jogo, tanto no 

sentido do brincar, que segundo Huizinga (1968) é inato ao ser humano, como no 

sentido da dramatização, permeia as relações e o projeto artístico do grupo. O jogo 

por si é uma instância distanciada e metafórica que permite a expressão espontâ-

nea e posteriormente elaborada do jogador sobre o mundo que habita. 

O processo de criação dramatúrgica ocorre num campo de aprendizagem que 

envolve descobrir, criar e compartilhar conhecimentos. Estes se atualizam e se 

constituem no fenômeno teatral original acrescentando materiais cognitivos e ar-

tísticos ao repertório estético do grupo. O aspecto de Teatro Pedagógico do modelo, 

trabalhado no capítulo 4, facilita a emergência de processos de aprendizagem cria-

tivos, para quem se expressa e para quem assiste.
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É necessário favorecer a criação de um espaço fértil e de expressão e comuni-

cação para os atores-cidadãos, geralmente pessoas curiosas e abertas a inovações, 

muitas vezes com características de timidez e insegurança. Assim também é ne-

cessário encontrar, como analisado no capítulo 1, o equilíbrio entre a crítica que 

emerge no funcionário e a calmaria necessária para compreender as regras da cor-

poração, sem as quais ele estaria excluído daquele universo do trabalho.

Segundo relatos da época e outros mais recentes, atores antes retraídos se vêem 

transformados em pessoas que se expressam com mais clareza e assertividade. Ao 

se reconhecer como seres criativos, contribuem com a organização, fato reconheci-

do e valorizado nas suas áreas trabalho, como visto nos capítulos 1 e 3. 

Ao assistir aos espetáculos, o público na empresa é mobilizado, podendo inte-

grar a dimensão da razão e da emoção, levando consigo indagações sobre as ques-

tões polemizadas diante dele. Pode-se afirmar que o público da corporação, mesmo 

com rotatividade, passa por um processo de formação, como aponta Desgranges. 

Este processo, ao favorecer o acesso ao teatro, à leitura dos signos da linguagem 

cênica e ao exercício de compreensão e apropriação da obra, permite que o fazer 

e o assistir teatro se incorporem na coletividade da empresa como um hábito e um 

valor relevantes no cotidiano.

Espetáculos, cujos temas estão ligados diretamente a questões que os funcioná-

rios vivem na organização e fora dela, permitem que os atores-cidadãos mobilizem 

nos espectadores, do mesmo setor social e cultural, atritos reflexivos. Além das 

idéias que circulam nos debates após as apresentações, comentários permanecem 

nos corredores da empresa mostrando a intervenção que o espetáculo pode realizar 

no cotidiano de trabalho. 

É importante ressaltar que, embora este modelo tenha sido desenvolvido numa 

empresa, pesquisas poderiam ser realizadas no sentido de analisar a possibilidade 

de sua implantação em outras instituições tais como: escolas, ONGs, hospitais, 
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associações de bairro, universidades, fábricas. Isso porque as características do 

modelo podem ser adaptadas às condições e necessidades de cada lugar, grupo 

e profissional, lembrando o aspecto de flexibilidade e originalidade do mesmo, e 

principalmente por se tratar de um projeto vinculado ao desenvolvimento da cida-

dania, que deveria estar presente em todo e qualquer espaço social. 

Em síntese, o modelo desenvolvido e proposto de Dramaturgia Cênica na Em-

presa permite ganhos para as organizações, os atores e espectadores, bem como 

para os teatro-educadores e encenadores. Pode-se afirmar, também, que o modelo 

traz ganhos para o próprio teatro, na medida em que a empresa se apresenta como 

um novo espaço onde ele pode acontecer e se realizar.

Cada momento de criação implica processos de re-significação de conceitos, 

práticas e reflexões. A finalização deste trabalho carrega a potencialidade de novos 

processos. De uma nova construção. Em tempos finitos. Em tempo do possível. No 

tempo do que somos. Assim, retomo o primeiro pensamento dessa dissertação:

Cada época não só sonha a seguinte, mas ao sonhá-la a força a despertar.

Walter Benjamin (1981)
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ANEXO
TEATRO, ESPAÇO, IDENTIDADE E AÇÃO

 Um Projeto de Profissionalização do Grupo de Teatro dentro da Empresa Porto Seguro

O grupo de teatro da Porto Seguro, criado pelo Departamento de Recursos Humanos, vem construindo um movimento dinâmico dentro da Compa-

nhia, ao longo desses 20 anos de existência. Promovemos junto aos funcionários, tanto atores como espectadores, um movimento de lazer, desenvol-

vimento, reflexão e integração organizacional bastante rico e produtivo.

Nestes 20 anos, o teatro vem marcando um lugar significativo na empresa através de suas atividades (espetáculos, performances e oficinas). Através 

da integração entre emoção e pensamento, o projeto do Teatro na Empresa tem buscado contribuir com o clima organizacional, o ambiente de traba-

lho e o desenvolvimento individual e coletivo. O aprofundamento e o maior uso da subjetividade na empresa vem sendo ampliado no contato com a 

linguagem teatral que no “aqui-e-agora” consegue impactar e trazer questões de forma criativa e atualizada. Abriu-se caminho também para outras 

atividades artísticas (Coral e oficinas de artes plásticas), culturais (eventos culturais), Jogos de Integração e Eventos Esportivos.

Entretanto, gostaríamos de apontar um aspecto, que talvez agora que chegamos a uma idade de maior maturidade (20 anos) possa ser apresentado: a 

falta de espaço físico vem se constituindo numa limitação que dificulta a ampliação do nosso potencial de atuação e contribuição para a Porto Seguro. 

A existência desse espaço permitiria não apenas a melhor operacionalização das atividades, mas também o fortalecimento de uma identidade e coesão 

grupal dos atores. Isso acabaria revertendo em maior produtividade criativa (tanto nas atividades teatrais, como no trabalho cotidiano dos atores nos 

seus departamentos) para a própria empresa que tanto tem apostado neste projeto. A existência e o aprofundamento desta identidade mobilizaria ainda 

mais a ação cultural, social e educacional de quem cria e de quem assiste às diversas propostas teatrais durante o ano. 

A existência de espaço permanente justifica-se também pela necessidade de:

I. ESPAÇOS DE APOIO PARA:

- ensaiar as peças e performances;
- armazenar para preservar e re-utilizar materiais de cenografia, figurino, objetos de cena, iluminação, cenotécnica, etc.;
- fixar num mural material de pesquisa de cada montagem para que os atores possam visualizar, acrescentar e acompanhar as etapas do trabalho;
- arquivar a documentação e a história do projeto;
- ponto de encontro do grupo.
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Sabemos que o espaço físico é função, base e marco necessário para o cresci-

mento de uma área. Isso sem considerar que ele é também condição para o desen-

volvimento do espaço psíquico e criativo do ser humano. O espaço físico ajuda a 

constituição de um sentimento de pertinência e referência, dando “moldura” ao 

trabalho permanente, mesmo que os integrantes do grupo mudem. Sem um espaço 

estável, as condições de trabalho acabam sendo prejudicadas (é claro que muitas 

vezes a dificuldade tem estimulado as saídas criativas, mas quando a necessidade 

permanece acaba deixando de ser motor, convertendo-se em possível breque). Por 

outro lado, por estarmos, às vezes, instalados em locais não apropriados, provisórios 

ou pequenos, temos que nos desfazer de materiais de cenários e figurinos possíveis 

de serem re-aproveitados e transformados. Esses materiais, além de serem afetiva-

mente importantes para o grupo, fazem parte da memória e da história do projeto.

As experiências vividas em alguns momentos destes 20 anos, quando o grupo 

mantinha um espaço permanente, seja para apresentações (auditório do prédio Rio 

Branco – primeiro andar) ou para guardar material (“casinha” no local que hoje é 

o ambulatório), são claramente significativas: a existência do espaço estimulava e 

servia de referência importante para o grupo. 

Enfim, a existência desse espaço, ao permitir o desenvolvimento de uma maior 

coesão grupal assim como a sua continuidade e estabilidade, permitiria também 

que o grupo de teatro se constituísse em ponte para o estabelecimento de diversos 

trabalhos novos e antigos.

PROPOSTA:

Em relação ao espaço físico, poderia ser discutida a possibilidade de usarmos 

o antigo Centro de Reabilitação – espaço hoje aparentemente livre. Este espaço é 

favorável para ensaios rotineiros (na sala dos espelhos) e armazenamento de ma-

teriais e arquivos (nas salas do andar superior – 4, 5 salas). Trata-se de um local 
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afastado e com características ambientais diferentes de um departamento, adequa-

das para manter o caráter de espaço não formal, que caracteriza a atividade teatral.

O lugar poderia muito bem ser compartilhado com o coral, esportes, trabalho 

de artes e centralização de propostas de ação de cidadania social que porventura 

viessem a acontecer.

II. ESPAÇOS DE APRESENTAÇÃO – TEATRO

Aproveitando a oportunidade – afinal, trata-se da comemoração de 20 anos de 

teatro da empresa Porto Seguro –, gostaríamos que fosse considerada a necessi-

dade de existir um espaço cênico apropriado para a apresentação dos espetáculos. 

Quanto a este item, teríamos algumas sugestões a fazer, caso seja de interesse para 

a empresa. Este espaço seria evidentemente compartilhado com o Coral e outras 

atividades artísticas e culturais.

Talvez a reforma do Espaço Fotográfico ou mesmo a construção de um teatro 

dentro da Companhia, ambas apoiadas através das Leis de Incentivo Fiscal, pudes-

sem ser pensadas.

Continuamos nossa produção com a montagem de uma nova peça, a adaptação 

do texto Pic-Nic no Front, de Fernando Arrabal, novas performances (recentemen-

te falamos dos “sonhos” nas portarias), preparação de projeto para montagem de 

espetáculo musical em conjunto com o Coral para a comemoração dos 20 anos do 

grupo de teatro e 7 anos do Coral no ano de 2002, participação em eventos anuais, 

entre outros.

Algumas características do espaço cênico:
• condições necessárias para uma temporada teatral;

• agenda prioritária para podermos viabilizar nossas temporadas;
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• acomodações para uma platéia que permita a visibilidade e acústica necessárias;

• salas de ensaio;

• salas para guardar materiais cenográficos, figurinos e objetos de cena;

• possibilidades variadas de palco que possibilitem relações diferentes com os 

espectadores dependendo da peça;

• urdimento – espaço superior com altura necessária para viabilizar concepções 

cenográficas interessantes e criativas;

• instalações apropriadas de equipamentos de iluminação e sonorização;

• existência de bastidores para facilitar a entrada e saída de atores do palco;

• toaletes;

• entrada ou hall para exposições relacionadas às montagens ou às artes e fotografia e 

em geral;

 A vontade que existe há anos entre os integrantes do grupo, de fazer teatro 

a serviço da empresa em horário integral, fazendo parte do Departamento de Re-

cursos Humanos, reaparece entre os integrantes e a coordenação do grupo. Esta 

situação muito estimulante permitiria a ampliação das atividades (referenciadas 

no conjunto de modalidades já criado nos últimos anos, no mercado interno que 

acreditamos existir para este projeto e num estudo custo-benefício que demonstre 

a viabilidade desta proposta), contribuindo ainda mais com a Companhia e com a 

comunidade em geral. Este projeto teria vagas restritas e um tempo de experiência 

de por exemplo de 1 ano. 

Algumas das implicações produtivas seriam:
• duas peças por ano para os funcionários da empresa, amigos e parentes;

• apresentações e temporada para públicos da região de Campos Elíseos;

• montagem de uma peça infantil pertinente, uma vez por ano, para os filhos dos 

funcionários e crianças da região;

• performances em portarias e locais da empresa inseridas em campanhas pontuais sem 

problema de horário e sem afetar as áreas destes funcionários; 
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• vídeos internos para treinamentos de área diferentes – criação de roteiros, atuação 

e edição;

• criação de cenas e performances para cursos e treinamentos; 

• montagem de peças curtas com equipes de áreas determinadas sobre questões relativas 

àquelas áreas;

• oficinas de expressão para funcionários;

• performances de recepção dos funcionários novos nos dias de Integração;

• oficinas de expressão e teatro para filhos de funcionários de faixas etárias diferentes; 

• performances em regionais e postos; 

• performances e peças em outras cidades e estados; 

• roteiros artísticos e apresentação de eventos da empresa como, por exemplo, 

inauguração de novas regionais, campanhas de marketing fora da empresa;

• participação em comerciais na mídia;

• Ação Social: coordenação de oficinas de expressão para crianças e jovens da região –  

  prevenção contra drogas e violência, doenças e saúde mental; o teatro como ponte para    

  reflexão individual e grupal assim como para o exercício de uma ação “aqui-e-agora”  

  através da qual um grupo treina sua ação mais ampla. O grupo poderia dividir seu tempo  

  entre o trabalho teatral desenvolvido para a empresa e o trabalho teatral comunitário  

  e de cidadania sob coordenação e planejamento apropriados.
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Gostaríamos de realizar um estudo com o apoio necessário sobre a viabiliza-

ção financeira deste projeto como investimento (economia para não ser necessária 

a contratação de terceiros para treinamentos, performances etc.) e qualidade de 

caráter humano dentro da Porto Seguro (contribuindo com o desenvolvimento 

da criatividade, flexibilização, socialização, percepção, consciência de equipe e 

desprendimento, noções vivenciais de trabalho coletivo, etc.). O grupo ficaria al-

tamente satisfeito e motivado assim como poderíamos estar contribuindo com os 

vários níveis antes mencionados.

Sabemos que o teatro não é um produto prioritário da nossa empresa, mas 

sabemos também o quanto o teatro valoriza, desenvolve e motiva o que temos de 

mais valioso e prioritário na Porto Seguro: o ser humano.

Estamos entusiasmados com a proposta destas questões. 

Colocamos-nos à disposição para ampliar e discutir essas idéias que tanto nos 

mobilizam positivamente.

Atenciosamente,

Leslie Marko. 

São Paulo, julho de 2001.
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