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Educação Popular, nossa meta

A Educação Popular é excelente ferramenta de conscientiza-
ção e de mudança da realidade, porém a história de vida de cada 
sujeito é que contextualizará as atividades de ensino e troca de 
experiências, sejam elas formais ou não formais, com base na 
educação popular. O papel do mediador ou do educador será o de 
“dar força e jeito para que esses grupos populares transformem 
de fato o dia de amanhã” (FREIRE. in FREIRE; NOGUEIRA, 1989, 
p. 21), é nesse contexto que nasce o novo projeto do Morhan em 
parceria com a SGEP/MS, que percebeu a importância de utilizar 
a arte, mais propriamente o teatro como ferramenta eficiente e 
eficaz no exercício da educação popular no intuito de colaborar 
na formação de multiplicadores que, junto aos núcleos do movi-
mento, trabalhem a melhoria de vida e abertura de novos hori-
zontes, para as pessoas que encontram problemas ao se deparar 
com uma já conhecida Hanseníase, e todo o seu estigma, saibam 
lidar e encontrem saídas para uma nova realidade procurando al-
cançar um novo patamar na nossa sociedade, sem discriminação 
ou preconceito, essa sem dúvida é a nossa principal meta que será 
alcançada através da educação popular em suas diversas ferra-
mentas, sendo a nossa o teatro.

 Grupo de Teatro Bacurau

Editorial
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Esse projeto vem promover a integração entre grupos teatrais 
no Brasil de preferência junto aos núcleos existentes do morhan. É 
um projeto de troca. Troca de experiência e saberes para que pos-
samos contribuir, através do teatro ou outras artes, com o objetivo 
de melhorar a nossa qualidade de vida e a de todos os outros ci-
dadãos a nossa volta e sabendo que somos ferramentas para uma 
sociedade melhor e dessa forma agregarmos forças na luta por 
nossos direitos, nesse caso pela eliminação da hanseníase. 

Apresentação



9Educação popular - 
O teatro como ferramenta social

O Grupo de Teatro Bacurau, é composto por atores voluntários 
do Morhan, que começaram o trabalho de conscientização através 
de um convite por parte da instituição para participar de um projeto 
realizado no Rio de Janeiro, chamado Rio sem Hanseníase. Des-
de então vem fazendo um trabalho informativo, tomou proporções 
nacionais pois utilizam uma esquete e texto de fácil assimilação, 
acessível com tempo médio de 15 min. o que torna a apresentação 
ideal para eventos, escolas, hospitais e outros meios.  O nome 
Bacurau foi escolhido para homenagear um dos fundadores do 
Morhan, o Francisco Vieira Nunes que era conhecido como Bacu-
rau. Em 4 anos de existência o Grupo acumula um extenso nº de 
apresentações em diversas regiões brasileiras.

O Grupo de Teatro Bacurau

O Morhan surgiu da união de pessoas como nós, que em de-
terminado momento, e nesse caso um longo e doloroso momento, 
estavam insatisfeitas e infelizes com a forma em que se guiava 
a política de saúde no Brasil, para o Morhan o principal objeti-
vo, inicialmente, era melhorar e colaborar na qualidade de vida de 
pessoas que foram forçadas, cruelmente, a largar suas vidas e se 
isolarem por adquirirem uma doença que não escolhe classe, nem 
sexo, nem cor, a hanseníase. Essas pessoas não eram políticos 
ou conhecidos influentes, eram pessoas normais que cansaram 
de reclamar e decidiram desempenhar seus papéis na sociedade. 
E em 1981 oficialmente o Morhan nasce e a partir daí desempe-
nha um importante papel de inclusão, conscientização e outros, na 
hanseníase. Um dos maiores exemplos de vitória dessas pessoas 
comuns, que decidiram lutar por seus direitos, foi, no ano passado, 
a conquista da Pensão Indenizatória para pessoas que foram iso-
ladas nos antigos “leprosários” até 1986. E é assim que devemos 
fazer: participar, contribuir e lutar. Essas pessoas quando começa-
ram essa luta não pensaram em quando ia chegar a vitória e sim 
em ir atrás e conquistá-la e apenas 26 anos depois conquistaram 
essa, dentre tantas outras vitórias. Isto é um exemplo de partici-
pação popular.

O Morhan
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A hanseníase é um grande problema que nem todos percebem, 
é uma doença que tem tratamento, cura e em sua maioria sintomas 
fáceis de perceber, mas pela falta de informação as pessoas não 
sabem identificar e demoram a tratar e aí é que está a dificuldade, 
pois quando o tratamento não é feito no início as pessoas adquirem 
marcas, seqüelas que às vezes são irreversíveis. 

A transmissão se dá através da respiração, porém há que se ter 
um contato prolongado com alguém fora de tratamento, portanto 
o diagnóstico precoce é necessário pois a medicação fragmenta 
os bacilos impossibilitando a transmissão e impedindo, assim, o 
contágio de mais pessoas. 

Os sintomas da hanseníase são:

• Manchas avermelhadas ou esbranquiçadas com perda gradual 
de sensibilidade

• Inchaços nos pés e mãos
• Inchaços ou caroços nas orelhas
• Perda de pêlo nas sombrancelhas
• Dor nos nervos dos braços, pernas e pescoço

A hanseníase
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Com a promulgação da Constituição Federal em 1988, adotou-se 
no Brasil uma perspectiva de democracia representativa e participa-
tiva, incorporando a participação da comunidade na gestão das polí-
ticas públicas. Diversos mecanismos dessa nova prática vêm sendo 
implementados no Brasil. Orçamento participativo, plebiscito e inicia-
tiva popular são alguns dos mecanismos encontrados para a efetiva 
prática desse espírito constitucional. No entanto, a participação da 
sociedade nas funções de planejamento, monitoramento, acompanha-
mento e avaliação de resultados das políticas públicas tem requerido 
a institucionalização de órgãos colegiados deliberativos, representati-
vos da sociedade, de caráter permanente. Os Conselhos começam, 
então, a se configurarem, em espaços públicos de articulação entre 
governo e sociedade.

Gestão participativa no controle social

Por controle social entende-se a participação da sociedade no 
acompanhamento e verificação das ações da gestão pública na execu-
ção das políticas públicas, avaliando os objetivos, processos e resulta-
dos. Pesquisas e estudos realizados no Brasil vêm apontando para a 
crescente densidade organizacional da sociedade civil como resultado 

Gestão participativa e controle social

mobilização 
popular

participação 
social

controle 
social

gestão 
participativa

ampliar e 
qualificar a 
democracia
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do descompasso entre Estado e sociedade, e da implementação de 
políticas públicas que têm como objetivo a descentralização de recur-
sos para a prestação de serviços na área social, principalmente para 
os setores de educação e saúde.

Participação social

• UNIVERSALIDADE 
Concepção política e participação política na construção do estado 

• INCLUSÃO
Concepção Social – Participação de grupos da sociedade nas deci-

sões a respeito de problemas que afetam mais a vida cotidiana – 

Consulta 
popular Eleições

Referendum

Plebiscito

Plenárias de 
conselhos

Fóruns

DEmOCRACIA

Reformas políticas, 
previdenciárias 

e agrárias
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Democracia

O conceito de democracia origina-se da compreensão de um re-
gime em que estabelece a vontade dos cidadãos diretamente ou 
dos seus representantes livremente eleitos por uma maioria. De-
nominada de teoria da sociedade de massa, que passa a distinguir 
a sociedade em duas classes, a saber: “minorias” e “massas”. A 
“massa” surge como multidão irracional e violenta, sem qualquer 
consciência de classe, enquanto as “minorias” representam a elite 
preparada para exercício do poder político e social. Por isso, os teóri-
cos passam a defender a limitação da democracia enquanto espaço 
de participação popular, pois não vêem as “massas” como capazes 
de participar de atividades que devem ser restritas à elite dirigente.

O que é a Democracia?

• Democracia é o governo no qual o poder e a responsabilidade 
cívica são exercidos por todos os cidadãos, diretamente ou através 
dos seus representantes livremente eleitos.

• Democracia é um conjunto de princípios e práticas que prote-
gem a liberdade humana; é a institucionalização da liberdade.

• As democracias protegem de governos centrais muito pode-
rosos e fazem a descentralização do governo a nível regional e 
local, entendendo que o governo 

• local deve ser tão acessível e receptivo às pessoas quanto 
possível.

• As democracias entendem que uma das suas principais fun-
ções é proteger direitos humanos fundamentais como a liberdade 
de expressão e de religião; o direito a proteção legal igual; e a 
oportunidade de organizar e participar plenamente na vida política, 
econômica e cultural da sociedade.

• As democracias conduzem regularmente eleições livres e jus-
tas, abertas a todos os cidadãos. As eleições numa democracia não 
podem ser fachadas atrás das quais se escondem ditadores ou um 
partido único, mas verdadeiras competições pelo apoio do povo.

• A democracia sujeita os governos ao Estado de Direito e as-
segura que todos os cidadãos recebam a mesma proteção legal e 
que os seus direitos sejam protegidos pelo sistema judiciário.

• Os cidadãos numa democracia não têm apenas direitos, têm 
o dever de participar no sistema político que, por seu lado, protege 
os seus direitos e as suas liberdades.
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• As sociedades democráticas estão empenhadas nos valores 
da tolerância, da cooperação e do compromisso. As democracias 
reconhecem que chegar a um consenso requer compromisso e que 
isto nem sempre é realizável. Nas palavras de Mahatma Gandhi, 
“a intolerância é em si uma forma de violência e um obstáculo ao 
desenvolvimento do verdadeiro espírito democrático”.

Educação Popular

Educação Popular é uma expressão proposta por Paulo Freire, 
que resume muito as suas idéias em relação à educação das mas-
sas. Defini-se como a educação feita como o povo para o povo, 
respeitando e interagindo com sua realidade sócio-econômica com 
o objetivo de desenvolver um pensamento crítico e a consciência 
do povo como protagonista de sua história, para isto, o educador 
tem um papel fundamental nesta discussão. 

Tendo como ponto de partida a realidade do oprimido, a edu-
cação popular pode se tornar um agente importante nos proces-
sos de libertação do indivíduo e da sociedade, por arrastar consigo 
procedimentos que incentivam a participação, ou seja, um meio de 
tornar o indivíduo conhecedor dos seus direitos e deveres por meio 
do resgate da sua cidadania. 

Paulo Freire
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a sociedade    

Paulo Freire

“Se a educação

transforma a
a sociedade, 

tampouco

muda”

sozinha não

sem ela





17Educação popular - 
O teatro como ferramenta social

O teatro e suas técnicas

Breve história do teatro 

O teatro teve sua origem no século VI a.C., na Grécia, surgindo 
das festas dionisíacas realizadas em homenagem ao deus Dionísio, 
deus do vinho, do teatro e da fertilidade. Essas festas, que eram 
rituais sagrados, procissões e recitais que duravam dias seguidos, 
aconteciam uma vez por ano na primavera, períodos em que se 
fazia a colheita do vinho naquela região. 

O teatro grego que hoje conhecemos surgiu, segundo historiado-
res, de um acontecimento inusitado. Quando um participante desse 
ritual sagrado resolve vestir uma máscara humana, ornada com ca-
chos de uvas, sobe em seu tablado em praça pública e diz: “Eu sou 
Dionísio!”. Todos ficam espantados com a coragem desde ser hu-
mano colocar-se no lugar de um deus, ou melhor, fingir ser um deus, 
coisa que até então não havia acontecido, pois um deus era para 
ser louvado, era um ser intocável. Este homem chamava-se Téspis, 
considerado o primeiro ator da história do teatro ocidental. 

Ele arriscou transformar o sagrado em profano, a verdade em 
faz-de-conta, o ritual em teatro, pela primeira vez, diante de outros, 
mostrou que poderíamos representar o outro. Este acontecimento 
é o marco inicial da ação dramática. 

Paralelos a este acontecimento sociocultural, vão surgindo os 
prédios teatrais gregos, que eram construções ao ar livre, forma-
das em encostas para facilitar o escalonamento das arquibanca-
das. O prédio teatral grego era formado, basicamente, da seguinte 
estrutura: arquibancada, orquestra, thumelê, proscênio e palco.

O teatro brasileiro*

No Brasil, os primeiros contatos com o teatro aconteceram no 
século XVI, período barroco, início do Brasil colonial, com o pa-
dre José de Anchieta. Ele utilizou a arte para catequizar os índios. 
As peças eram apresentadas pelos próprios índios e faladas em 
tupi-guarani, português e espanhol. Na Festa de São Lourenço, 

Arlechino

O teatro teve sua origem no século VI a.C., na Grécia, surgindo 
das festas dionisíacas realizadas em homenagem ao deus Dionísio, 
deus do vinho, do teatro e da fertilidade. Essas festas, que eram 
rituais sagrados, procissões e recitais que duravam dias seguidos, 
aconteciam uma vez por ano na primavera, períodos em que se 

O teatro grego que hoje conhecemos surgiu, segundo historiado-
Arlechino
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Pregação Universal, A Santa Inês, Na Vila da Vitória . Mistério de 
Jesus e O Rico Avarento e o Lázaro Pobre, são alguns textos da 
dramaturgia de Anchieta.

No século seguinte o teatro brasileiro se diversificou com a in-
trodução de novas peças trazidas da Espanha, além das encena-
ções em língua portuguesa. O baiano Manoel Botelho de Almeida 
escreveu obras teatrais e Antônio José da Silva, o Judeu, contribui 
com peças que eram encenadas no Teatro do Padre Ventura, no 
Rio de Janeiro.

As representações aconteciam principalmente em ocasiões fes-
tivas, quando grupos amadores montavam, em praça pública, pe-
ças populares, em homenagem às autoridades.

O primeiro ator e dramaturgo a se destacar foi João Caeta-
no. Carioca, nascido em 1808, interpretou clássicos de autores do 
teatro como Shakespeare e Molière, além de autores brasileiros. 
Hoje, a sala de teatro do Rio de Janeiro, que anteriormente se 
chamava de Real Teatro São João, construída em 1810 por deter-
minação do imperador D. João VI, leva o nome de João Caetano, 
em homenagem ao dramaturgo.

Os circos brasileiros mais antigos organizaram-se na segunda 
metade do século XVIII. Em 1828, Manuel Antônio da Silva apre-
sentou um espetáculo de dança sobre um cavalo a galope em uma 
residência particular.

Outra fase do teatro brasileiro acontece com o Romantismo, 
com ênfase a literatura cotidiana e histórica do país. Dessa época 
destacaram-se Gonçalves de Magalhães, Martins Pena, Leonor de 
Mendonça, Castro Alves e Joaquim Manuel de Macedo.

18 Cadernos do Morhan

Teatro Amazonas

João Caetano
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Em meados do século XIX, autores como Machado de Assis e 
Aluisio de Azevedo introduzem o Realismo através da literatura 
recheada de humor e sarcasmo que criticava as elites brasileiras.

No teatro, destacou-se o escritor Arthur de Azevedo que escre-
veu peças relacionadas às questões político-sociais do país. Entre 
as quais A Capital Federal e O Mambembe , até hoje montadas em 
nossos teatros.

Já no final do século XIX, teve início a construção dos gran-
des teatros brasileiros como o Teatro Amazonas (1896), o Theatro 
Municipal do Rio de Janeiro (1909) e o Theatro Municipal de São 
Paulo (1911). As edificações foram inspiradas na Ópera de Paris. 
Nesses locais, em princípio, encenavam-se obras eruditas, óperas, 
orquestras, apresentações de grupos e artistas estrangeiros. Hoje 
esses teatros recebem todo tipo de espetáculos, do clássico ao 
regional.

Na década de 40, atores do leste europeu refugiaram-se no 
Brasil, introduzindo o método de Stanislávski no Teatro Oficina, no 
Rio de Janeiro. A montagem de Ziembinski, para Vestido de Noiva, 
de Nelson Rodrigues, em 1943, transformou o papel do diretor de 
teatro no Brasil e a obra revolucionou a dramaturgia brasileira.

Em 1948, o italiano Franco Zampari fundou o Teatro Brasileiro 
de Comédia (TBC) em São Paulo, transformando um casarão em 
teatro, com 365 lugares e equipamento de luz. Contratou técnicos 
da Europa, diretores, cenógrafos e iluminadores que ensinaram e 
formaram profissionais no Brasil.

As questões sociais passaram a ser discutidas nas peças brasi-
leiras nos anos 50. Nelson Rodrigues despertou polêmica com pe-
ças consideradas escandalosas. Ariano Suassuna inovou o teatro 
regionalista.

O método de Stanislavski

O dramaturgo russo, Constantin Stanislavski estabeleceu um 
“sistema” ou “Método” que é estudado por toda pessoa que dese-
ja penetrar nos segredos da profissão de ator.

Este método tem como objetivo fundamental estabelecer a to-
tal intimidade entre o ator e a personagem, para que acha a iden-
tificação de ambos.

Ninguém foi mais longe do que Stanislavski na pesquisa da ver-
dade íntima (cênica), no trabalho de interiorização, cujo ideal é a 
entrega do ator à personagem. Que com esse procedimento, ele 
buscou alcançar a fusão do intérprete com o papel, fornecendo ao 
espectador a ilusória possibilidade de escutar e ver agir a própria 
personagem e não quem a representa.

Nelson Rodrigues

Constantin Stanislavski



20 Cadernos do Morhan

O Estranhamento Brechtiano

Bertolt Brecht foi um grande poeta, dramaturgo e encenador, 
preconizou, ao contrário de Stanislavski, um afastamento da per-
sonagem do ator.

O lema Brechtiano consiste no ator expondo, mostrando a per-
sonagem sem “encarná-la”. Ele acreditava que o teatro era um 
forte instrumento de revolução, portanto, se o ator se fundisse ao 
personagem, manteria a atmosfera ilusória do espetáculo, prejudi-
cando a instauração da consciência revolucionária. Ele era a favor 
da “quebra” do ritmo do espetáculo para mostrar para a platéia 
que tudo aquilo era ficção, fazendo com que o público pensasse a 
respeito do tema proposto.

A Criação do Personagem

A personagem pode ser criada de várias formas. Pode ser pen-
sada por estímulos internos, mais psicológico, realista, naturalista 
ou por estímulos externos (Forma), mais grotesco, não realista.

Para ambos, é necessário um longo processo de jogos teatrais 
que estimulem o ator na criação. 

Toda personagem em cena tem um objetivo, tem um peso, uma 
cor preferida, uma forma de falar, de andar. Tudo isso precisa ser 
pensando na hora de criar.

O ator é um observador em potencial do mundo, ele observa 
para depois poder representar. 

O que é Cultura?

Em sua conceituação mais ampla, Cultura remete à idéia de 
uma forma que caracteriza o modo de vida de uma comunidade em 
seu aspecto global, alimentação, costumes, produções artísticas, a 
lingüística, os rituais religiosos, tudo isso na sua junção, é cultura. 
Portanto, todo ser humano tem cultura, porque todos têm hábitos 
e costumes característico do local onde nasceu. 

Centro de Teatro do Oprimido – CTO

O Centro de Teatro do Oprimido - CTO-Rio é um centro de pes-
quisa e difusão, que desenvolve metodologia específica do Teatro do 
Oprimido em Laboratórios e em Seminários, ambos de caráter per-

Bertolt Brecht

Augusto Boal
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manente, para revisão, experimentação, análise e sistematização de 
exercícios, jogos e técnicas teatrais. Nos laboratórios e seminários são 
elaborados e produzidos projetos sócio-culturais, espetáculos teatrais 
e produtos artísticos, tendo como alicerce a Estética do Oprimido .

A filosofia e as ações do CTO-Rio visam à democratização dos 
meios de produção cultural, como forma de expansão intelectual de 
seus participantes. Além da propagação do Teatro do Oprimido como 
meio, da ativação e do democrático fortalecimento da cidadania.

O CTO-Rio implementa projetos que estimulam a participação 
ativa e protagônica das camadas oprimidas da sociedade, e visam à 
transformação da realidade a partir do DIÁLOGO e através de meios 
estéticos.

*Este texto foi copiado do site do Teatro Guaíra (www.tguaira.pr.gov.br) em 
8.10.2008. Créditos: pesquisa: Cleverson Cavalheiro, Irineu Salvador, Paulo Lima 
e Carlos Kur; pesquisa e redação: Judite Fioreze, Karenina Kur e Paulo Lima. 

Augusto Boal em palestra no Centro do Teatro do Oprimido (CTO-Rio)

Oficina de Teatro do Oprimido na Agrovila João Batista II, no estado do Pará, realizada 
durante a Marcha Mundial das Mulheres em 2008
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Linguagem do clown* 

A diferença entre o augusto e o branco

Os clowns, personagens antigos do teatro e do circo, são cari-
caturas vivas do ser humano. Há diferentes tipos de clowns. Uma 
distinção clássica refere-se a dois tipos: o branco e o augusto. O 
clown augusto é o palhaço coadjuvante. É o bobão, o ingênuo, ma-
nipulado pelo clown branco, que encarna o “chefe”, o sabe-tudo. 

Mas o clown branco acaba demonstrando seu lado fraco, o ridí-
culo que habita em todos nós. E de repente o augusto surpreende, 
mostra-se genial, essa genialidade que também em todos nós se 
encontra adormecida. O clown representa a ordem rígida, o dever, 
e é de se destacar a coincidência de “branco” ter sido, no século 
XIX brasileiro, o tratamento de submissão que o sinhô recebia dos 
negros escravos.

Essa dupla, branco e augusto, pode ajudar a entender as rela-
ções sociais, e que papel cada um representa nesse cotidiano mais 
cotidiano, ao qual os artistas têm às vezes mais acesso do que 
os cientistas, assumindo os cientistas o papel de brancos, e o de 
augustos os artistas. 

O clown branco e o augusto são a professora e o menino, a mãe e 
o filho arteiro, e até se podia dizer que o anjo com a espada flamejan-
te e o pecador. São, em suma, duas atitudes psicológicas do homem, 
o impulso para cima e o impulso para baixo, divididos, separados.

Ser augusto é bom para a saúde

O clown branco assusta as crianças por representar o dever ou, 
empregando uma palavra na moda, a repressão.

A criança se identifica de saída com o augusto, na medida em 
que esse se parece com um patinho feio ou um cachorro e é mal-
tratado, e por isso quebra os pratos, se retorce no chão, se atira 
baldes d’água no rosto. É o que a criança gostaria de fazer e os 
clowns brancos, os adultos, a mãe, a tia, impedem que faça.

No circo, através do augusto, a criança pode imaginar que faz 
tudo o que está proibido, se vestir de mulher, armar surpresas, 
gritas, dizer em voz alta o que pensa.

Aqui ninguém te repreende. Pelo contrário, te aplaudem.
A chegada do circo durante a noite, na primeira vez que o vi, 

ainda criança, teve o cunho de uma aparição. Um mundo novo, 
não precedido por nada. Na noite anterior não existia e, na manhã 
seguinte, ali estava, diante da minha casa.

Grupo Dell’Arte (EUA)

caturas vivas do ser humano. Há diferentes tipos de clowns. Uma 
distinção clássica refere-se a dois tipos: o branco e o augusto. O 
clown augusto é o palhaço coadjuvante. É o bobão, o ingênuo, ma-

culo que habita em todos nós. E de repente o augusto surpreende, 

encontra adormecida. O clown representa a ordem rígida, o dever, 
Grupo Dell’Arte (EUA)
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De saída, pensei se tratar de um barco desproporcional. Logo 
a invasão, pois foi isso, uma invasão, estava ligada com algo de 
marinho, uma pequena tribo pirata.

Então, além do medo, o fascínio pelo clown, surgido desse clima 
marinho, foi definitivo.

Ao clown principal, Pierino, vi na pequena fonte, no dia seguinte 
à estréia. Poder tocá-lo, ser ele!

O jogo do clown branco e do augusto

O mundo, não só minha cidade, está povoado de clowns.
Quando estive em Paris para este filme, imaginei uma seqüên-

cia, que depois não rodei, em que, andando de táxi, de tanto falar 
nos clowns, podia-se vê-los na rua. Velhas ridículas com chapéus 
absurdos, mulheres com sacolas de plástico na cabeça para se pro-
teger da chuva, chapéus e casacos que encolheram, homens de 
negócios com pastas típicas e um bispo, de aspeto embalsamado, 
sentado num auto junto ao nosso.

Se me imagino um clown, creio que sou um augusto. Mas tam-
bém um clown branco ou, talvez, o diretor do circo. O médico de 
loucos que, por sua vez, enlouqueceu.
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Stan Laurel 
e Oliver Hardy 
(O Gordo e o Magro)



Continuemos a prova. Gadda era um belo augusto. Mas Pio-
vene é um clown branco. Moravia, um augusto que desejaria ser 
branco. Melhor, é um Monsier Loyale, o diretor do circo, procuran-
do conciliar as duas tendências e se manter num terreno objetivo, 
imparcial. Pasolini é um clown branco do tipo engraçado e sabi-
chão. Antonioni é um augusto desses silenciosos, murchos, tristes. 
Parise pode ser tudo, um augusto mendigo, sempre meio bêbado, 
e também um clown branco impertinente, acerado, misógino, dos 
que esbofeteiam o augusto sem mesmo lhe dar uma explicação.

Picasso? Um augusto triunfal, presunçoso, sem complexos, que 
sabe fazer tudo e no fim é quem vence o clown branco. Einstein, um 
augusto sonhador, encantado, que não fala, mas no último instante 
tira, cândido, do bolso a solução do enigma proposto pelo atilado 
clown branco. Visconti, um clown branco de grande autoridade, 
cujo faustoso traje impressiona. Hitler, um clown branco. Musso-
lini, um augusto. Pacelli, um clown branco. Roncalli, um augusto. 
Freud, um clown branco. Jung, um augusto.

O jogo é tão certo que, se te vês por acaso ante um clown bran-
co, tendes a ser um augusto, e vice-versa.

O chefe de produção da minha fita era um clown branco. Assim, 
os outros no convertíamos em augustos. Apenas a aparição de um 
clown branco mais ameaçador, o fascista, nos transformava tam-
bém em clowns brancos, desde o momento em que lhe respondía-
mos, disciplinados, com a saudação romana.

Apenas a destrambelhada aparição de Giovannone, o augus-
to que assustava as camponesas lhes mostrando o membro como 
uma lebre morta, surpreso de conviver com esse inquilino que acei-
tava, nos mudava em clowns brancos quando lhe dizíamos: “Mas o 
que estás fazendo, Giovannone?”

Até na missa essa relação tinha lugar. Acontecia entre o sacerdote 
e alguns sacristães, que andavam entre os bancos da igreja interrrom-
pendo o rito, com olhos apagados e alcoolizados, a pedir esmola.

*Este texto foi baseado em artigo de Gabriel Perissé e comentários de Fellini ao 
seu filme I Clowns, feito para a televisão em 1970, em “Fellini por Fellini” (L&PM 
Editores Ltda., Porto Alegre, 1974)
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Oficinas do projeto

Programa
A LINGUAGEm DO CLOWN

O objetivo desta oficina é trabalhar a 
linguagem do clown (palhaço) como 

ferramenta de comunicação e expressão 
para exercício da educação popular. 

Conscientização com entretenimento. 

TEATRO DO OPRImIDO

A oficina de Teatro do Oprimido objetiva 
formar multiplicadores das técnicas do 

CTO, enquanto questionamento individual 
da realidade em que se vive para o encontro 
de melhorias e saídas na construção de um 
futuro diferente sobre o tema hanseníase.

EQUILIBRAÇÃO

A oficina Equilibração tem como proposta  
desenvolver o equilíbrio cênico: personagem 

e ator, emoções, concentração e doação.

GESTÃO PARTICIPATIVA 
E CONTROLE SOCIAL

A oficina Gestão Participativa e Controle 
Social aborda os princípios, regras e 

direitos do cidadão no exercício da gestão 
participativa e controle social. Apresenta 

ainda o SUS e os seus princípios. 

Primeiras oficinas 

Flávia Pepe
Linguagem do Clown 

Karla Karenina 
Equilibração 

Simeone de Fátima e Osvaldo Bonetti 
Controle Social e Gestão Participativa

Centro de Teatro do Oprimido/RJ 
Teatro do oprimido 

Facilitadores convidados

Artur Custódio Correa
Daniel Novato
Ricardo de Lyra Carvalho Junior

Facilitadores permanentes

RIO DE JANEIRO 29/5/2008 a 2/6/2008  
14 participantes
Locais: Sede do Morhan, Escola Estadual Olavo Bilac 
e Centro de Teatro do Oprimido (CTO-RJ)
Temas: Linguagem do clown; gestão participativa; 
controle social; equilibração; e Teatro do Oprimido.
 
FORTALEZA  7/8/2008 a 9/8/2008
25 participantes
Local: Hotel Amuarama
Temas: O papel do teatro na formação político-social 
do cidadão; o Morhan e o teatro; gestão participativa; 
educação popular; controle social; Teatro do Oprimido; 
e  história do teatro ao longo dos séculos.





Diretores executivos
Coordenador

Artur Custodio moreira de Sousa

Vice-coordenador
Cristiano Cláudio Torres

Tesoureira 
Sylvia Helena Daflon Oliveira

2ª Tesoureira
Lucimar Batista da Costa

1º Secretário Geral
Eni Carajá Filho

2ª Secretária Geral
Valdenora da Cruz Rodrigues 

1ª Secretária de Comunicação
Francisco Faustino Filho

2º Secretário de Comunicação
Reinaldo matos Carvalho

Departamentos

Assessoria Técnica
Eduardo Rabelo (MG)

Getulio Ferreira de Morais (MG)
Isabela Goulart (MG)

 Joaquim Martins Campos  (PA)
Luiz José da Silva (SP)

 Lygia Barreto (RO) 
Maria Thereza Mendonça (SP)

Sebastião Carlos Pamplona (PR)
Susilene Maria Tonelli Nardi (SP)

Conselho de Ética
Geraldo Moura Cascaes (PA)

José Roberto de Oliveira (MG)
 Jussara Santos Mendes Fonseca (DF)

Magda Levantezi (DF)
Marcio José Ferreira (MG)

Pedro Borges da Silva (AM)
Teresinha Kinue Yano (SP)

Conselho Fiscal
Adeuzinha Dias (DF)

 Alina Carlos dos Santos (RJ)
Eva Pereira Nunes (RS)
Liduína de Jesus (PA)

 Ruimar Batista da Costa (PI)
Sebastião José Manoel (PR)

 
Departamento de Colônias

Carlos Alberto da Silva Munhoz (PA)
 Edgilson Torres de Barrancas (BA)

Hélio Dutra (MG)
Reinaldo Matos de Carvalho (SP)

Zelina Batista Sena (CE)

Departamento de Formação, 
Projetos e Pesquisa

Getulio Ferreira de Morais (MG)
Liduína de Jesus Tridade Lobo (PA)

Luiz José da Silva (SP) 
Luiz Yamashitafuji (SP)

Marcelo Luciano Vieira (RJ) 
Maria Thereza Mendonça (SP)

Susilene Maria Tonelli Nardi (SP)
Vanessa Mendes Gastaldelo (SP)

Departamento de Cultura e memória
Carlos Carajá (MG)
Ricardo de Lyra Carvalho Junior (RJ)
Ronaldo Alves Pinho (CE) 
Ruimar Batista da Costa (PI)
Silvania Morais Rosa (MG)

Departamento Jurídico
Geraldo Moura Cascaes (PA)
Jussara Santos Mendes Fonseca (DF)
Luiz Carlos Moreira da Costa (MG)
Marcio José Ferreira (MG)

Diretoria Colegiada Nacional

Acre
Titular: José Fernandes Barroso
Suplente: Terezinha Prudêncio da Silva
 
Alagoas, Bahia e Sergipe
Titular: Edylberto de Almeida (BA)
Suplente: Jair Alves dos Santos (BA) 

Amazonas, Amapá e Rondônia
Titular: Edgilson Torres Barrancas (AM)
Suplente: Pedro Borges da Silva (AM)

Ceará
Titular: Jaqueline de Aquino Silva
Suplente: Antônio Alves Ferreira (Toninho)

Distrito Federal, Goiás e Tocantins 
Não definido 

Espírito Santo e Rio de Janeiro
Titular: Roseli Brum (RJ)
Suplente: Daniel Correa Novato (RJ)

maranhão, Piauí e Rio Grande do Norte
Titular: Rondinele dos Santos (PI)
Suplente: Maria José Lima da Silva (Mazé) (MA)

mato Grosso e mato Grosso do Sul
Titular: Sinval Nunes de Oliveira (MT)
Suplente: Aquino Dais Bezerra (MT) falecido

minas Gerais
Titular: Hélio Aparecido Dutra
Suplente: Girlane Henrique da Silva

Pará e Roraima
Titular: Lygia de Fátima de Souza Cruz Barreto (RO)
Suplente: Raimundinho Missondas Martins de Araújo (PA)

Paraíba
Titular: Severina Maria dos Santos 
Suplente: Maria de Lourdes de Santana Henrique

Pernambuco
Titular: Juliano Vieira de Farias
Suplente: Rubia Cristiane Ferreira

Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul
Titular: Francisca Barros da Silva Biscoski (Dide) (PR)
Suplente: Vilma Martins Serra (PR)

São Paulo
Titular: Leda Nascimento Vilarin
Suplente: Ildemar de Lima Muniz

mOVImENTO DE REINTEGRAÇÃO DAS 
PESSOAS ATINGIDAS PELA HANSENÍASE 




