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E viverás no coração dos jovens e na memória
das gerações que hão de vir. Esta fonte é para o
uso de todos os sedentos. Toma a sua parte!
Vem a estas páginas e não entraves seu uso
aos que têm sede.
Cora Coralina
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Os Sonhos devem ser ditos para começar a se
realizarem e, como todo projeto, precisam de
uma estratégia para serem alcançados. O
adiamento destes sonhos desaparecerá com o
primeiro movimento.
Paulo Freire
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Observai os lírios do campo, eles não tecem nem
fiam. Eu,contudo, vos afirmo que nem Salomão em
toda a sua glória se vestiu como qualquer deles.
Jesus Meu Mestre e Senhor,
Obrigada
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RESUMO

O exercício da cidadania pressupõe aprendizado, reconhecimento do papel individual
e coletivo do cidadão na sociedade e deve ser uma busca constante e ininterrupta. É
nesta visão que os técnicos e técnicas sociais que atuam nos projetos de
urbanização de favelas devem fundamentar suas atividades práticas. É premissa
básica que a equipe técnica seja multidisciplinar, e tenha em seu perfil características
que levem ao desenvolvimento dos trabalhos de maneira que este não se limite às
questões físicas do local, porém, que promova junto à comunidade primeiramente o
estabelecimento de diálogos baseados na confiança e no respeito mútuo, desviandose de posturas arbitrárias que não consideram o objeto principal da intervenção, que
é o ser humano. Pautada nesta ótica a presente proposta busca uma metodologia de
atuação nas favelas em processo de urbanização promovida pelo poder público, que
possa ao mesmo tempo dar sustentabilidade às transformações desses espaços,
mas também que fomente a auto gestão e o desenvolvimento comunitário nestas
comunidades. O caminho escolhido para este processo foi um conjunto de ações
fundamentadas basicamente em três pilares, cada qual no seu campo de atuação, ou
seja na educação, na saúde mental e na arte. Estes pilares possuem bases teóricas
semelhantes e com claras possibilidades de aplicação junto a grupos sociais
diversos. O presente trabalho pretende provocar junto às comunidades a discussão,
a reflexão e a conscientização por meio das artes cênicas, utilizando-se das técnicas
do Teatro do Oprimido e similares como as do Grupo Teatral união e Olho Vivo.
Palavras-chave: protagonismo; assentamentos precários, risco socioambiental
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ABSTRACT

The Use of Teatrical Language as a Strategy for Addressing the Social and
Enviromental Risks in Slums

The exercise of citizenship presupposes learning, recognition of individual and
collective role of the citizen in society, and seeks to be a constant and uninterrupted.It
is this vision that the social workers who work in slum upgrading projects, should base
their practice of performing their duties. Basic premise is that the technical team is
multidisciplinary, and has profile characteristics that lead to the development of the
work so that this is not limited to questions of physical location, but to promote in the
community, primarily the establishment of dialogue based on trust and mutual
respect, bypassing arbitrary postures that does not consider the main object of
the intervention that is the human being.
Was considering these premises that the proposal sought a method of operation in
the areas of physical intervention in the slums, made by the governenment, while it
could give sustainability to the transformations of these spaces, and also encourage
self-management and community development in these communities. The path
chosen for this process was a set of actions based primarily on three basic pillars,
each in its field of expertise, education, mental health and art, which has the same
theoretical basis, and are used in practice with great success. This paper will deal
with the communities, discussion, reflection and awareness through performing arts,
using the techniques of Theatre of the Oppressed (Teatro do Oprimido) and the like
as the Group Theatre União e Olho Vivo.

Keywords: Empowerment, precarious places, social and enviromental risk.
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1 INTRODUÇÃO

O Brasil é um país predominante urbano, cuja taxa de urbanização passou de 44,7%
em 1960, para 81,2% em 2000 (IBGE, 2000).
De acordo com Matos (2011) o último censo realizado pelo IBGE, em 2010, apontou
um aumento desta taxa para 84,4%.
Paz e Taboada (2010) afirmam que a partir da década de 1960 o Brasil viveu uma
explosão urbana que levou grande número de trabalhadores rurais, sem alternativa
no campo, a se deslocar para as periferias e favelas das cidades. Assim o processo
de urbanização, no pós-guerra concentrando o parque industrial ao eixo sul-sudeste
do país, gerou intensa migração interna e à formação das grandes metrópoles e suas
periferias.
Nesta perspectiva, as autoras informam que as cidades brasileiras cresceram
claramente marcadas pela falta de planejamento urbano, bem como pelo
favorecimento de interesses das classes dominantes. Portanto, trata-se de um
crescimento

permeado

por

contradições

e

desigualdades

sociais

e,

consequentemente, essas cidades são resultados dos déficits sociais acumulados
por décadas de governos comprometidos com os interesses das classes
privilegiadas.
Em conseqüência disto, grande parte da população convive com a insegurança social
e de renda, ausência de acesso a equipamentos públicos de qualidade e, dentre
outras faltas, as das condições dignas de habitação.
Para Lavinas (2003) a pobreza tem o selo urbano, já que traduz a disputa pela
apropriação do espaço revelada na luta pela moradia e “lócus” de produção. Ou seja,
a desigualdade social de renda e poder, é claramente vista no cotidiano das cidades
brasileiras e nos seus espaços intraurbanos, quais sejam: bairros, vilas, regiões etc.
que de maneira geral apontam qualidade de vida muito desiguais. A boa distribuição
dos serviços urbanos de qualidade com preços acessíveis a todos, torna-se grande
desafio para governos realmente comprometidos com a redistribuição do bem-estar.
Rolnik (1997) em seus estudos sobre a cidade e a legislação urbana, revela que
durante a história, as formas de apropriação e utilização do espaço permitidas ou
proibidas no contexto de uma economia de mercado, marcada por profundas
desigualdades, fomentou um aparato legal urbano que acaba por definir

territórios
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“dentro e fora da lei”. Separa-se então, a “cidade legal da ilegal”, esta última onde fica
a população pobre e esquecida.
Nos territórios segregados e, especificamente as favelas e sua população, percebese que as ações públicas deveriam ser planejadas na perspectiva de superação da
fragmentação citada por Rolnik, além da possibilidade de planejar a localização da
rede de serviços, a partir dos locais de maior vulnerabilidade e riscos
socioambientais. Desta forma, todas as ações em programas de habitação de
interesse social deveriam ser pensadas no contexto urbano/territorial compromissado
com os interesses da população dentro de suas necessidades.
De acordo com Ab’Saber (2004), a ausência de perspectivas e ações frente às
questões socioambientais culminou na degradação do meio em aspectos e
proporções inimagináveis e, talvez irreparáveis.
Para Marques (2005) as modalidades de degradação ambiental que mais
diretamente afetam o meio urbano vão desde a poluição do solo, erosão,
impermeabilização, lixo, cemitérios, despejos de esgotos domiciliares e industriais
nas fontes hídricas, o ar saturado por gases das mais variadas fontes poluidoras até
a eliminação das áreas de preservação.

Além disso, um dos aspectos mais

preocupantes que afetam o meio urbano, é a ocupação desordenada e em especial
os assentamentos precários, sendo estes uma fonte considerável de degradação.
Denizo (2002) afirma que as políticas habitacionais implantadas para as intervenções
em favelas, por partirem de uma visão setorial limitada à execução de obras, não
atuam na realidade da exclusão-sócio-territorial-urbana que caracterizam estes
espaços.
Para tanto é necessário que se construa formas criativas para o desenvolvimento de
um trabalho junto às essas comunidades, que venha dar sustentabilidade às
intervenções, porém, que fomente a formação de uma consciência cidadã, que
permita a visão crítica das ações implantadas pelo poder público.
De acordo com Leite, Castelli e Flores (2007), a aprendizagem de novas linguagens
pela comunidade

por meio de um método ancorado na

educação popular

referenciada em Paulo Freire e no Teatro do Oprimido de Augusto Boal podem
constituir uma ferramenta para ações pró – positivas à participação da população.
A presente proposta de trabalho baseia-se na crença de que por meio da
comunicação pela arte, é possível suscitar o desenvolvimento comunitário dentro de
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uma metodologia, cujas bases partem da realidade local, porém com clareza do
contexto no qual está constituída.
As colunas desta proposta estão pautadas em três linhas básicas: na educação
fundamentada no pensamento de Paulo Freire; no fomento à saúde emocional da
comunidade, proposta por Adalberto Barreto por meio da Terapia Comunitária; e nas
Artes Cênicas baseada em Augusto Boal e César Vieira.
Acredita-se na possibilidade do rompimento de correntes e mordaças (imaginárias ou
não), baseando-se na convergência destas linguagens como contribuição para o
alcance do protagonismo comunitário, e assim, contribuir para o debate e a busca de
soluções sobre os fatores de riscos socioambientais nos assentamentos precários.
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2 OBJETIVOS

Para estabelecer os objetivos propostos partiu-se da premissa de que boa parte das
favelas onde são promovidos os projetos de urbanização, estão em áreas de risco
e, na maioria das vezes possuem organização comunitária fragilizada e sem
consistência. O trabalho técnico social desenvolvido pelos profissionais que atuam
nessas áreas, durante o desenvolvimento desses projetos, dentre outras coisas, deve
fomentar a auto-gestão comunitária, bem como contribuir para a sustentabilidade da
intervenção de maneira crítica. Diante desta premissa a presente pesquisa teve os
objetivos a seguir.
2.1 Geral

Apresentar proposta metodológica de trabalho técnico social para as áreas de
assentamentos precários, em processo de intervenção pelo poder público, por meio
de “oficinas temáticas preparatórias”, com vistas a formar grupos teatrais com
moradores para discussão dos riscos socioambientais nos assentamentos precários
e disseminar práticas pró-ativas para o protagonismo comunitário.
2.2 Específicos

Os principais objetivos específicos são:

a) fortalecer os laços comunitários para a auto-gestão e enfrentamento dos riscos
socioambientais locais;
b) capacitar a comunidade para participação nos projetos de intervenção local
desenvolvido pelo poder público;
b) Contribuir para a ampliação do perfil profissional dos técnicos e técnicas sociais
que atuam diretamente com essas comunidades;
d) Desenvolver linguagem menos técnica para facilitar a compreensão das questões
relativas ao Projeto de Urbanização, e seus vários aspectos.
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A proposta deste trabalho surgiu a partir da experiência e da observação proveniente
dos vários anos de convivência e trabalho, pela autora, com comunidades oriundas
de assentamentos precários, em processo de intervenção pelos Projetos de
Urbanização Integrada, executados por meio do Poder Público.
A experiência suscitou a necessidade de fomento à participação comunitária mais
efetiva, tanto nos projetos de urbanização, quanto em outros aspectos indiretamente
ligados a ele, e que exercem influência direta no cotidiano dessas comunidades.
Os procedimentos metodológicos para a elaboração da pesquisa basearam-se em 5
eixos principais, conforme demonstra a figura 1.

Escolha e Análise de Viabilidade do
Tema-Proposta

Seleção e Pesquisa
dos Assuntos
Relacionados ao
Tema

Escolha/Seleção e
Pesquisa dos Pilares
Básicos para a
Fundamentação da
Proposta

Pesquisa/Seleção/
Análise de práticas
voltadas ao Tema
da Proposta

Redação do Texto para
a Qualificação

Figura 1: Roteiro Metodológico para o desenvolvimento da pesquisa
Fonte: Adaptado pela autora do banco de dados da CDHU (2011)

De acordo com o roteiro metodológico configurado pelo esquema demonstrado acima
no figura 1, seguiu-se a estruturação da pesquisa conforme demonstra o quadro 1,
com brevíssimo detalhamento de cada uma das etapas da pesquisa no quadro 2.
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ESTRUTURA BÁSICA DO DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

ESCOLHA DO
TEMA

SELEÇÃO E
PESQUISA
(Pilares Básicos)

PROPOSTA DA
INVESTIGAÇÃO

A escolha surgiu da percepção da fragilidade dos laços
comunitários nas favelas onde o poder público implanta
projetos de urbanização. Acredita-se que essa fragilidade
impacta diretamente a sustentabilidade da intervenção e
impede a população de desenvolver seu potencial como
protagonista na busca de solução dos problemas que a
atinge diretamente.

Optou-se pela análise das técnicas do Teatro do Oprimido e
do Grupo Teatral União e Olho Vivo; da Terapia Comunitária
e a Pedagogia de Paulo Freire a fim de desenvolver uma
metodologia que incrementasse o trabalho técnico social.

Analisar as possibilidades da criação de novos espaços
(objetivos e subjetivos) para a prática sócio-educativa, por
meio de metodologia participativa, criativa e lúdica, de
maneira que o resultado contribuísse para o pleno exercício
da cidadania pela comunidade, de forma crítica e
construtiva. Acredita-se ser possível extrapolar os limites
estabelecidos pela intervenção local, contribuindo inclusive
para replicar aprendizados e ampliar a participação em
outras esferas de atuação dentro da comunidade e fora dela.

Quadro 1 – Roteiro de Estruturação da Pesquisa
Fonte: Organizado pela autora (2011)
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ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

ETAPAS DA
PESQUISA
(capítulos 1 ao
3)

1ª. Etapa: tratou da consolidação da idéia básica da proposta de uma
maneira mais global, trazendo brevemente a trajetória e o contexto no
qual se desenvolvem os problemas socioambientais. Nesta etapa
informa-se também, o que se espera com a realização da proposta,
bem como os procedimentos para seu desenvolvimento.

ETAPAS DA
PESQUISA
(capítulo 4)

2ª. Etapa: Revisão bibliografia – compõe os assuntos que deram base
teórica para o desenvolvimento do trabalho e aborda tanto os temas
considerados secundários como os pilares para o fundamento teórico e
prático.

ETAPAS DA
PESQUISA
(capítulos 5 e
6)

3ª. Etapa: Os referidos capítulos descrevem o passo a passo do
desenvolvimento prático dos trabalhos (conteúdo sugerido e aplicação),
resultando nos apêndices A e B.

ETAPAS DA
PESQUISA
(capítulo 7)

4ª. Etapa: O capítulo trata das recomendações que visam orientar e
auxiliar às equipes técnicas do trabalho social tanto na prática cotidiana
para obtenção de melhor resultado na aplicação, como na evolução e
incremento dos trabalhos de uma maneira mais geral, considerando
que a proposta não é estática. As recomendações referem-se
basicamente à necessidade de estabelecer monitoramento e avaliação
durante a implantação dos trabalhos e, sugere materiais a serem
consultados/utilizados.

Quadro 2 – Etapas de Desenvolvimento da Pesquisa
Fonte: Organizado pela autora (2011)
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É necessário enfatizar que Kehl (2009) em sua abordagem sobre a história das
favelas, relembra que entender a sua real constituição, sua essência, significa
reencontrar alguns dos mais caros princípios da “hominidade”, mesmo que
encobertos por camadas sucessivas de pobreza, ignorância e precariedade.
Portanto, ao considerar esta afirmação, a presente pesquisa procurou destacar os
elementos básicos para a busca destes princípios dos quais fala o autor.
Considerando ainda, a necessidade em buscar subsídios no tocante às questões
artísticas, e a escassez de literatura em alguns aspectos desta área, houve a
necessidade de estabelecer contato pessoal com o Professor Guilherme Vidal1 com
vistas à orientação sobre uma linguagem teatral que contemplasse além da arte, a
possibilidade de fomentar a consciência crítica. Este teatrólogo, professor de Arte e
orientador de Projetos de Produção Artística na Escola Técnica Estadual - ETEC
Carlos de Campos, do Centro Estadual de Educação Tecnológica “Paula Souza”
desde 1989, trouxe a lâmpada que serviu de guia e iluminou quais os caminhos que
deveriam ser seguidos para que se pudesse conhecer alguns mentores de uma arte
viva, criativa e transformadora, Augusto Boal e César Vieira.
Outro aspecto dos “procedimentos metodológicos” é que para melhor esclarecer a
problemática abordada, tornou-se necessário inserir num dos capítulos, a título de
exemplo, uma breve caracterização de duas favelas em processo de intervenção,
sendo a primeira localizada em área de encosta e a segunda em local de mangue.
Guardadas as devidas especificidades, essas áreas são marcadas pela configuração
maciça da pobreza que consequentemente alimenta toda sorte de problemas
socioambientais e não raramente a lentidão e a descontinuidade das ações pelo
poder público implicam no agravamento dos problemas.

1

Professor de arte e diretor de teatro (MEC 71.363LP - DRT 7.188), formado pela Faculdade de Belas Artes de São Paulo em

1982 e pela Faculdade e Conservatório Marcelo Tupinambá em 1985(esta escola foi extinta nos anos 90).
Vem desde o final dos anos 80, alternando a produção e direção de peças e cursos de teatro. Durante os anos 90 pode
desenvolver um estilo, que ele e alguns críticos consideram uma mistura de teatro de revista, nonsense, trash e besteirol. Ele
trabalha com um humor contemporâneo, livre de estereótipos e preconceitos. Seu humor está na linguagem, nas situações e na
interpretação de seus atores, que em sua maioria, foram seus alunos em cursos de interpretação voltados para este humor.
Em 1994 encenou Canastrões & Canastrices, sucesso de público e crítica, permanecendo um ano em cartaz na capital. Criou
em 2000 o Grupo Cafonas & Bokomokos, hoje com 8 produções no repertório.
Atualmente em cartaz com O Clichê do Amor (com o Grupo Cafonas & Bokomokos) e a remontagem de As Três Patetas com a
Cia Os Amantes do Esquisito, ambos no Teatro Plínio Marcos, no bairro da Pompéia em São Paulo-Capital.
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4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Este trabalho procurou abordar o contexto no qual se desenvolve o risco
socioambiental, com especial atenção às áreas de ocupação precária, mostrando as
nuances das injustiças sociais que acabaram por traçar o panorama atual do défict
habitacional nos grandes centros urbanos.
A pesquisa visou trazer à tona a trajetória de determinadas ações políticas que
tentaram, de certa forma minimizar o problema, porém aparentemente, de maneira
fragmentada e desconectada da realidade. Isso pode ter contribuído para aumentar
ainda mais as desigualdades sociais e, acirrar o problema dos riscos socioambientais
a que essas populações normalmente estão expostas.
A pesquisa visou também, ainda que de forma breve, investigar as possíveis raízes
de um teatro no Brasil que viu, através de uma linguagem próxima do povo, a
possibilidade de refletir sobre valores, descobertas, e crenças dadas como verdades
absolutas e que em nada contribuem para alterar situações de opressão causadas
por essas políticas fragmentadas.
A pesquisa se pautou na análise do papel do trabalho técnico social nos projetos de
intervenção urbana, traçando uma breve trajetória desde seu início até os tempos
atuais.
Considerou-se a importância da abordagem sobre o protagonismo comunitário não
só para dar sustentabilidade às ações propostas pelos projetos de intervenção física,
mas também para o fomento ao exercício da cidadania.
As diversas formas e instrumentos de comunicação foram abordadas de maneira
breve e direta, justificando a escolha do teatro como forma de mobilização,
comunicação e conscientização da comunidade.
Considerando que as populações objeto da presente proposta, encontra-se
normalmente instalada em áreas impróprias para moradia, foi necessário dar ênfase
às políticas habitacionais, expondo sua trajetória, para enfrentamento da questão e
as marcas deixadas ao longo do tempo.
A visão do processo de ensino/aprendizagem da “educação libertária” do educador
Paulo Freire é pautada no respeito e na igualdade entre educadores e educandos
vindo de encontro ao propósito do presente trabalho e por isto teve sua essência
registrada no capítulo 4.8, p. 63.
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Também a Terapia Comunitária de Adalberto de Paula Barreto vislumbra o resgate
da identidade do indivíduo, a fim dentre outras coisas, de auxiliar na construção de
redes solidárias num processo pautado em cinco eixos principais: o pensamento
sistêmico, a teoria da comunicação, a antropologia cultural, a própria pedagogia de
Paulo Freire e a resiliência.
Sinteticamente também foi abordada a questão da aplicabilidade do Teatro do
Oprimido nos trabalhos voltados à saúde mental, considerando a necessidade de
mostrar a versatilidade desta linguagem e suas técnicas. Ressalta-se aí que as
populações mais diretamente atingidas pela degradação em seus diversos aspectos,
é a aquela com menor condição de se defender dos impactos negativos e, portanto,
está mais suscetível às opressões físicas ou emocionais. O item que trata desta
questão visou ampliar o conhecimento sobre a escolha da linguagem do teatro (TO),
porém, o intuito não é entrar profundamente nas questões patológicas individuais, já
que não se trata de uma proposta para a área da saúde.
Por fim esclarece-se ainda, que a Revisão Bibliográfica buscou estruturar-se

no

sentido de subsidiar também, os conteúdos das oficinas preparatórias sendo que
estas foram sugeridas e descritas resumidamente nos apêndices A e B.
Em linhas gerais considerou-se aqui a relevância em pesquisar temas que pudessem
dar clareza e base para os objetivos do trabalho.
4.1 A Origem das Favelas no Brasil

Davis (2006) afirma que a década de 1980 foi explosiva no que se refere à extensão
da periferia abandonada e da favelização, porém este fenômeno é bem mais antigo.
Segundo o autor as favelas do Rio de Janeiro e de Recife surgiram no final do século
XIX e início do século XX. Uma parte da mão de obra escrava após “liberta” e sem
opções de moradia, começa a ocupar as áreas livres e de “pouco valor comercial”.
Era muito freqüente, ainda, que os brancos pobres lançassem mão do escambo para
se prover deste tipo de moradia.
Para Alvito e Zaluar (1999), explanar sobre favelas no Brasil, é particularmente falar
da cidade do Rio de Janeiro quando era capital do país, entrecortada por interesses
e conflitos regionais.
Segundo estes autores a cidade do Rio de Janeiro sempre foi marcada pelo
contraste e, a derrubada dos cortiços resultou no crescimento da população pobre
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nos morros, charcos e outras áreas vazias da então Capital Federal.
As favelas tornaram-se marca registrada da Capital Federal em conseqüência das
tentativas dos republicanos radicais e dos teóricos do embranquecimento – postura
de vários membros das oligarquias regionais para tornar o Rio de Janeiro uma cidade
européia (ALVITO e ZALUAR 1999).
Os autores afirmam que a então Capital nunca se tornou uma cidade européia,
graças à força que continuaram a ter nela, a capoeira, as festas populares que ainda
reuniam pessoas de diferentes classes sociais e raças, as muitas formas e tipos
musicais que iam desde o erudito até o popular, e em especial, ao samba. Mas isto
também se deveu à criatividade cultural e política, à capacidade de luta e de
organização demonstrada pelos favelados nos 100 anos de sua história.
A favela sempre inspirou o imaginário preconceituoso de alguns e também o
imaginário dos poetas que cantaram suas várias formas de marcar a vida urbana
daquela cidade e, segundo Alvito e Zaluar (1999), este dualismo ainda persiste em
muitas das atuais interpretações sobre este fenômeno.
Taschner (1997) analisa que na cidade de São Paulo, o caráter das ocupações
desordenadas está ligado diretamente ao seu processo de crescimento, sendo que
as primeiras favelas surgem na década de 1940, enquanto o Rio de Janeiro, já nas
primeiras décadas do século XX, já se tem notícias do surgimento delas nos morros
cariocas.
Em São Paulo do final do século XIX ao início do século XX, até meados dos anos
1930, grande parte dos trabalhadores urbanos viviam em Vilas Operárias. Com a
crescente industrialização e maior demanda de mão-de-obra as Vilas ficaram
reservadas aos operários mais especializados. Aqueles com menor qualificação
passaram a arcar com o custo da moradia alojando-se nos cortiços das regiões
centrais, principalmente nas grandes cidades (TASCHNER, 1997).
Segundo a autora, com a valorização das regiões mais centrais, devido a planos de
urbanização e reforma urbana pelo poder público, na primeira metade do século XX,
a população mais pobre foi expulsa para a periferia e lá junta-se aos recém-chegados
de outras regiões do país.
Sobretudo nos anos 1960 com a expansão das rodovias e a conseqüente aceleração
da industrialização, ocorre grande intensificação do processo migratório que irá
provocar um incremento populacional nas periferias das regiões
do sudeste.

Surge

então,

uma

periferia

sem

qualquer

metropolitanas
infra-estrutura
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urbana para abrigar a massa de trabalhadores expulsa dos centros urbanos ou vinda
de outras regiões.
De acordo com Taschner (1997), “as primeiras favelas paulistanas surgiram na
década de 40” (p.7), porém até 1975 a principal alternativa habitacional para a
população

de

baixa

renda

era

a

construção

em

loteamentos

periféricos

comercializados legalmente (e não terras invadidas), embora irregulares quanto à
legislação municipal. Nesses loteamentos distantes prevaleciam o sistema de auto
construção e pequenos mutirões entre familiares e vizinhos.
Essa massa que se acomoda espontaneamente sem planejamento e sem infraestrutura, dá origem ao surgimento das favelas. Em geral os novos loteamentos
destinavam-se às áreas mais íngremes como os fundos de vales,

margens de

córregos (áreas inundáveis) e de sistema de lazer sendo que, justamente essas
áreas livres impróprias à ocupação – tornavam-se alvo da população expulsa das
áreas centrais ou recém-chegada de outras localidades do país (TASHNER, 1997).
Para Davis (2006), a segregação e pobreza são fatores estruturais no Brasil, cuja
esfera cultural é muito desigual. Porém, afirma o autor, que a incrível velocidade e a
intensidade do aumento da pobreza urbana aceleraram o processo da desigualdade.
Afirma ainda que, enquanto a população do país cresceu a 1,9% ao ano entre 1980
e 1991, e 1,6% entre 1991 e 2000, a população favelada cresceu respectivamente
7,65% e 4,18%.
Taschner (1997), afirma que das práticas mais comuns para o enfrentamento do
fenômeno das favelas, pode-se citar as seguintes:
a) Substituição total de moradias com a demolição dos barracos e construção de
novas unidades habitacionais no próprio local ou a remoção das famílias para áreas
distantes;
b) Urbanização de favelas sem a perspectiva de regularização fundiária e a
comercialização dos lotes, com a criação de áreas de lazer, áreas institucionais e
recuperação ambiental das áreas verdes ou non aedificandi. A não regularização
fundiária exime o poder público ou os agentes promotores ou executores do
cumprimento rigoroso da legislação.
É necessário ressaltar que a partir de dado momento estas ocupações, por vários
fatores, passaram a ocorrer também em pequenos e médios espaços localizados em
áreas de bairros mais centrais. Trata-se dos assentamentos embaixo de pontes e
viadutos e ao longo de grandes rodovias e avenidas, justificando-se muitas vezes
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pela dificuldade de locomoção dos indivíduos até seus locais de trabalho localizados
em sua maioria nos bairros centrais ou próximos ao centro (TASCHNER, 1997).
A partir da intensificação deste tipo de assentamento muitos outros fatores se
agravam e surgem novas questões decorrentes da precariedade das condições de
vida da população.
É possível concluir, então, que as favelas no Brasil são resultados de um conjunto de
fatores que ao longo do tempo contribuíram para a exclusão de grande parcela da
população a direitos elementares como a moradia.
4.2 As Principais Diretrizes Políticas à Habitação de Interesse Social

Segundo Paz e Taboada (2010), a presença do Estado na área da habitação para as
classes sociais menos favorecidas remonta a meados de março de 1946, com a
instituição da Fundação Casa Popular. Este foi o primeiro órgão de nível federal
voltado unicamente para o fornecimento de moradias às famílias de menor poder
aquisitivo, mas essa instituição não deu conta das demandas populares no País.
Ainda em 1962, criou-se o Conselho Federal de Habitação, por meio do Decreto
1281/1962, com o objetivo de orientar e promover a política de habitação do governo,
mediante um planejamento em nível nacional, com vistas especialmente a moradias
para as classes populares.
Em 1964 com o Golpe Militar e, amparado na sua ideologia de “Segurança Nacional”,
foi instituído o Plano Nacional de Habitação (PNH), através da Lei 4380, de 21 de
agosto daquele ano. O resultado foi a criação do Banco Nacional da Habitação, do
Serviço Federal de Habitação e Urbanismo (SERFHAU) e foi instituída a correção
monetária nos contratos imobiliários.

Para Paz e Taboada (2010), com a

implantação do Sistema Financeiro da Habitação (SFH) e com a instituição do Banco
Nacional da Habitação - BNH e do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo
(SBPE), a política de habitação ganha diretrizes nacionais.
Para Paz e Taboada (2010), a atuação do BNH caracterizou-se pela gestão
centralizada e baseada no autoritarismo dos governos militares. Os projetos
realizados eram uniformizados e padronizados e não consideravam as diferenças
regionais, fossem elas geográficas ou culturais, e priorizou as camadas médias da
população.
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Porém, tanto o BNH, quanto outros programas de menor alcance criados entre as
décadas de 1960 e 1980, foram desativados com o escasseamento dos recursos do
Governo Federal e tiveram baixo desempenho, não causando impacto no problema
do defict habitacional (AZEVEDO, 1995 ).
Dentro ainda da análise de Paz e Taboada (2010), ao final da década de 1970 e
durante os anos de 1980, várias iniciativas ocorreram dentro da esfera municipal.
Tais programas e projetos voltados à população de baixa renda, foram fruto das
pressões feitas por movimentos sociais locais.
Apesar disto as respostas dos governos estiveram no âmbito de ações assistenciais
ou mesmo emergenciais, porém sem fazer parte de uma política efetivamente
consistente de habitação. No geral, estas ações ficavam sob a responsabilidade das
secretarias ou órgãos de assistências.
Entre os anos de 1985 até 2002 sucederam mudanças de âmbito federal, tanto na
estrutura institucional federal da política de habitação e saneamento, como nos
programas e recursos.
Com a criação, em 1995 da Secretaria de Política Urbana (SEPURB), sendo
substituída em 1999 pela Secretaria Especial de Desenvolvimento (SEDU), afirmam
Paz e Taboada (2010) que houve um esforço em tratar a habitação como parte
integrante do desenvolvimento das cidades brasileiras, em conjunto com o
saneamento básico e o transporte urbano, cujo referencial é o Estatuto das Cidades,
aprovado em 2001, em discussão com a sociedade organizada.
Com a criação do Estatuto das Cidades, há a retomada dos financiamentos de
habitação baseados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS,
(anteriormente encerrados com a extinção do BNH). Entre os programas criados pelo
Governo, destacam-se as Cartas de Crédito, individual e associativa, que passaram a
absorver grande parte dos recursos.
De acordo com os autores os programas ainda continuaram centrados nas camadas
de rendas consideradas médias, já que entre 1995 e 2003, aproximadamente 79% do
total dos recursos estiveram destinados para as famílias de renda superior a 05
(cinco) Salários Mínimos (SM), e apenas 8,47% tiveram destino para as populações
de baixíssima renda, ou seja, de até 03 (três) SM, faixa onde se encontram por volta
de 83% do déficit habitacional quantitativo.
Em 2003 é criado do Ministério das Cidades e o governo federal preenche um vazio
institucional e cumpre um papel fundamental na política urbana e nas políticas
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setoriais de habitação, saneamento e transporte, fomentando a descentralização e o
fortalecimento dos municípios.
O Ministério das Cidades, conforme afirmam Paz e Taboada (2010), insere as
seguintes áreas de competência: a) desenvolvimento urbano; b) políticas setoriais de
habitação, saneamento ambiental, transporte urbano e trânsito; c) articulação com
diversas esferas governamentais, privado e organizações não governamentais na
gestão das áreas de competência; d) política de subsídio à HIS, saneamento e
transporte urbano; e) participação na formulação de diretrizes gerais dos recursos
hídricos. Este Ministério é composto pelas Secretarias: Nacional de Habitação,
Saneamento Ambiental, Transportes e Mobilidade, Programas Urbanos e pela
Secretaria Executiva.
O governo federal lançou em 2007, o Programa de Aceleração do Crescimento
(PAC) e conforme a visão de Paz e Taboada (2010), a área da habitação foi
contemplada, entre as grandes linhas – investimento em infraestrutura logística,
energética, social e urbana, sendo que há ênfase na “regularização fundiária”,
segurança, salubridade e habitabilidade da população ocupante de áreas
inadequadas para moradias.
4.3 Os Impactos Socioambientais numa Sociedade de Riscos

Para melhor compreensão sobre riscos socioambientais e seus impactos, é
necessário primeiramente o entendimento conceitual das terminologias utilizadas
para as ocorrências que podem causar diversos danos à sociedade e ao meio
ambiente. Estas terminologias sofrem alguma variedade dependendo dos estudiosos
do assunto.
É salutar também, primeiramente definir o que é “degradação ambiental” que de
acordo com Alheiros (2007), a Organização das Nações Unidas - ONU classifica
como: processos induzidos por comportamentos e atividades humanas (às vezes
combinados com riscos naturais) que causam danos aos recursos naturais, e
impactam adversamente

os processos naturais e ecossistemas.

Os efeitos

potenciais são variados e podem contribuir para o aumento da vulnerabilidade,
freqüência ou intensidade dos riscos naturais, por exemplo: degradação do solo,
desflorestamento, desertificação, incêndios florestais, perda da biodiversidade,
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poluição do ar e das águas, mudanças climáticas, subida do nível do mar, depleção
de ozônio etc.
A sequência de definições abaixo relacionada, foi estabelecida por Zuquete (1993).



Evento – Fenômeno com características, dimensões e localização geográfica
registrada no tempo.



Evento Perigoso – Representa um perigo latente que se associa a um
fenômeno de origem natural ou provocado pelo homem, que se manifesta em
um lugar específico. Em tempo determinado, produzindo efeitos adversos nas
pessoas nos bens ou no meio ambiente.



Processo Perigoso – Conjunto de fenômenos que antecedem o evento
perigoso puro e que é tomado incorretamente como similar de evento perigoso
que conceitualmente são diferentes.



Vulnerabilidade – Característica intrínseca de um sujeito, sistema ou elemento
que está exposto a um evento perigoso, correspondendo à predisposição
destes em serem afetados ou suscetíveis a perdas. É expressa em uma escala
que varia de 0 (sem perdas) a 1 (perdas totais).



Risco – Probabilidade de que ocorram perdas, desde econômicas, sociais até
ambientais, além de um valor considerado normal ou aceitável para um lugar
específico durante um período de tempo determinado. É considerado o
resultado da relação entre um evento perigoso e vulnerabilidade dos elementos
(pessoas, moradias e outros) expostos.

Segue abaixo também alguns conceitos que, de acordo com Alheiros (2007) são
utilizados pela ONU para classificação dos riscos e suas características:

 Riscos Naturais – Processos ou fenômenos naturais que ocorrem na biosfera e
podem resultar em danos. Podem também ser classificados de acordo com sua
origem em: geológicos, hidrometeorológicos, biológicos.

 Riscos Tecnológicos – Perigo associado a acidentes tecnológicos ou industriais,
falhas estruturais ou humanas que possam causar perdas de vidas, ferimentos,
danos à propriedade, ruptura social ou econômica, ou ambientais,

quase

sempre associados a riscos antropogênicos. Exemplos: poluição industrial,
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 emissão nuclear e radioatividade, lixos tóxicos, ruptura de barragens, acidentes
de transporte ou tecnológicos (explosões, incêndios, derramamentos etc.).

 Hidrometeorológico - Processos naturais ou fenômenos de ordem atmosférica,
hidrológica e oceânica. Os eventos associados a este tipo de risco são:
inundações, fluxo de detritos ou lama, erosão hídrica ou costeira, tempestades, e
outras ocorrências climáticas severas, além de tempestades de areia, avalanches
de neves etc.

 Geológicos – Fenômenos terrestres naturais associados a processos endógenos
ou exógenos como por exemplo os movimentos de massa.

 Biológicos – Processos decorrentes de vetores biológicos, incluindo exposição a
microorganismos patogênicos, toxinas e substâncias bioativas.

Minc (2005) afirma que os dramas sociais se unem às agressões ambientais, e
resultam numa combinação perversa em que a preservação das diferentes formas de
vida (humana, animal e vegetal) pouco pesa nas decisões econômicas.
Para o Greenpeace (2007), a confirmação dessa perversa combinação citada por
Minc é, por exemplo, o acidente com a cápsula de “Césio 137” ocorrido na cidade de
Goiânia, no estado de Goiás no ano de 1987.
De acordo com o Greenpeace (2007) ficou bastante evidente o descaso do Governo
Brasileiro, após 20 anos da ocorrência do evento, além do despreparo para o
enfrentamento do problema na época, tendo vitimado em sua maioria, catadores de
lixo e trabalhadores de uma classe economicamente desfavorecida. Pode-se
observar aí a vulnerabilidade dos grupos sociais envolvidos.
A contaminação ocorreu através de um produto químico, Césio 137, oriundo de um
aparelho de radiologia, incorretamente descartado e adquirido por catadores em um
lixão. O equipamento foi desmontado por duas pessoas que tiveram contato direto
com um pó azulado e brilhante. A partir daí o material circulou em suas famílias, na
vizinhança até que se iniciaram os sintomas da contaminação.
Segundo o Greenpeace (2007), houve 67 mortes diretamente relacionadas ao evento
e, aproximadamente 628 pessoas reconhecidamente contaminadas. Dentre elas
trabalhadores que efetuaram o recolhimento do material, sem os equipamentos de
segurança necessários, mesmo após a constatação do desastre pelas autoridades.
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As ações falhas expuseram a falta de informações claras e de preparo por parte de
quem deveria tomar as providências cabíveis.
Segundo Minc (2005), a história dos dramas das populações poderia ocupar espaços
bem maiores nas análises ambientais. Apesar disto, a maioria das pessoas se
comovem ao ver na televisão a extinção do mico-leão-dourado, porém, não consegue
se sensibilizar com a problemática dos “sem terra ou sem teto”, com o meninos de
rua ou ainda, os desempregados.
Para o autor a questão ambiental tem base cultural e educacional; a prática
predatória que, em função da obtenção de lucros

aterram lagoas,

poluem rios,

desfiguram praias e queimam florestas, foram legitimadas socialmente pela herança
da nossa cultura colonial e escravocrata.
Para Minc (2005), a transição do escravismo colonial para o trabalho assalariado no
Brasil deu-se de forma gradativa, sem rupturas. Por este motivo o autor acredita que
muitos dos valores que deveriam ser transformados

persistiram na formação

socioeconômica que sucedeu aquele período, até mesmo na concepção predatória
em relação ao trabalhador e à natureza.
Os fenômenos sociais de exclusão e de favelização que atingem principalmente
alguns grupos étnicos (negros e mulatos), de acordo com Minc (2005), constituem
herança histórico cultural do escravismo tanto quanto as queimadas e a cultura do
desperdício.
De acordo com Maricato (2002) essa característica do processo social brasileiro
como a industrialização sem reforma agrária, foi diferente do que ocorreu na Europa
e nos Estados Unidos.
Nestes lugares o processo de industrialização foi acompanhado de rupturas na antiga
ordem social, ao passo que no Brasil predominou “um certo arranjo, uma
acomodação por cima” como ocorrera em outros momentos importantes da história
do país, por exemplo: na independência e Constituição de 1824, Lei de Terras de
1850, “Libertação” dos Escravos em 1822, na Proclamação da República 1889.”
As metrópoles sintetizam os problemas ambientais e sociais agudos: lixo, esgoto,
barulho, fumaça, encostas desmatadas, doença de origem ambiental.
Para Minc (2005) a cidade é um organismo vivo que está muito doente. Ela é a
expressão dos desequilíbrios econômicos, ecológicos e espaciais que fazem do país
e, se compara a um ser disforme como um corpo atrofiado com macrocefalia.
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As metrópoles (cidades que concentram poder econômico e político e organizam as
relações espaciais) funcionam como se fossem colonialistas em relação ao próprio
país. Elas atraem recursos, populações, produzem espaços congestionados e geram
em seu rastro, grande deslocamento de populações de outras regiões, promovendo
“desertos demográficos” e a decadência e desarticulação de grandes áreas.
Estes impactos provocados por este movimento, se expandem atingindo sempre os
grupos mais vulneráveis. Os chamados desertos demográficos concentram mulheres
e velhos (já que os homens jovens migram antes), que ficam à mercê do desemprego
sazonal devido à monocultura, bem como dos salários insignificantes oferecidos pela
monoindústria, única opção de trabalho regional.
Segundo Minc (2005) a grande metrópole é comparável a um indivíduo doente que
possui em seu corpo, muitos órgãos atingidos por infecções, lesões ou distúrbios
graves e alguns de seus sintomas são descritos abaixo.
Em outras palavras é possível afirmar que esta descrição corresponde aos impactos
socioambientais, decorrentes do modelo de desenvolvimento e crescimento vigente:

 conjuntivite – a cidade tem olhos inflamados pela poluição do ar e agredidos por
“espigões” (grandes prédios) e obras que alteram a paisagem;

 fraturas dos membros - membros quebrados nas quedas provocadas pelos
buracos das calçadas e dos surfes ferroviários praticado por intrépidos jovens das
periferias;

 otite – as regiões centrais têm tímpanos inflamados pelos excessivos decibéis do
trânsito;

 amnésia – a cidade perdeu a memória histórica por causa da especulação
imobiliária, que desfigurou patrimônio imóvel material de grande significado
arquitetônico;

 câncer – as células adoecidas (bairros degradados e favelas) replicam-se
velozmente, tal qual tumores urbanos;

 estresse – a cidade encontra-se à beira de um ataque de nervos, assaltada em
cada esquina, sob tensão do trânsito e pela competição;

 obesidade – a cidade está adoecida pelo excesso de gordura, envenenando-se
com conservantes, corantes e acidulantes, provocando o aumento do colesterol
com alimentação desregrada pela ausência de tempo;
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 diarréia – a “cidade da pobreza” esvai-se em disenterias provocadas por
coliformes fecais na água pela ausência de saneamento, higiene e prevenção;

 esquizofrenia – a cidade repartida em guetos e favelas, sofre de crise de
identidade e perda de valores básicos necessários para uma vivência saudável;

 depressão geriátrica – a cidade sofre com os idosos confinados em asilos que
abastecem a indústria da solidão;

 aids – a defesa imunológica enfraquece com as transfusões de sangue sem
testagem, com o sexo sem segurança e com o rodízio de seringas das drogas
intravenosas;

 enfarte do miocárdio – seu sistema circulatório está em colapso, atacado pelo
vírus do automóvel que polui e congestiona o trânsito. Estes demandam obras
caras, túneis e viadutos que projetam engarrafamentos quilômetros adiantes. São
as pontes de safena para a circulação dos seres metálicos sobre rodas, que nos
momentos mais intensos andam mais lentos do que o cavalo e a bicicleta;

 falocracia aguda – (violência machista) – as ruas das grandes cidades são palco
de estupros cotidianos, alimentados pelo erotismo barato de revistas pornô e de
uma mídia televisiva acobertados pela impunidade. Os homossexuais são
tolerados apenas em guetos urbanos ou durante o carnaval, aliás objeto de
brincadeiras preconceituosas, e a violência contra estes grupos é pouco
investigada;

 apartheid social – os excluídos da sociedade de consumo exacerbado vêem na
televisão e nas vitrines produtos sedutores a que jamais terão acesso.
Normalmente são os suspeitos, independente da culpa, nas operações policiais
de rotina;

 síndrome da alienação adquirida – tal hipnótica “doença telemaníaca”
transforma as pessoas em terminais receptores de mensagens e códigos
adquiridos do poder.
A foto 1 retrata o agressivo adensamento sofrido pelas grandes cidades, que em
muitos casos, usurpa quase que em absoluto qualquer espaço passível de promover
alguma integração entre os indivíduos ao ar livre, por exemplo, na cidade de São
Paulo.
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Foto 1 Panorâmica da cidade de São Paulo
Fonte: www.tribunadeituverava.com.br/fotos_noticias/1418.jpg (2009)

De acordo com Minc (2005) este sombrio diagnóstico revela a múltiplas armadilhas
da “atraente” cidade dos letreiros de neon que promete infinitas oportunidades.
A terapia para esse complexo conjunto de doenças chama-se “cidadania – a Cidade
do Cidadão Associado”.
Para o autor trata-se do espaço do direito à vizinhança – o morador participa e opina
sobre as intervenções que modificam os locais nos quais ele convive; do direito às
áreas verdes e ao ar puro. Trata-se de espaços arborizados, das ciclovias, dos
transportes urbanos integrados, não poluidores e pontuais. Nesta cidade pratica-se a
coleta seletiva do lixo e há tratamento do esgoto antes de seu lançamento nos
corpos receptores.
Nesta cidade, segundo Minc (2005), ocorre a multiplicação dos centros culturais e
comerciais propiciando melhor distribuição de emprego no espaço, e pode diminuir a
distância entre casa-trabalho, evitando concentração de serviços e pessoas numa
determinada área.
O autor afirma que muitas horas seriam economizadas e convertidas em tempo para
o lazer, atividades comunitárias, prática de esportes e espaço efetivo e familiar.
Também as rádios e televisões de associações, sindicatos e universidades ampliam
a comunicação e a consciência da cidadania.
Considerando que a violência dilacera a cidadania, a prevenção, o policiamento
comunitário, as delegacias de mulheres, o juizados especiais e as penas alternativas
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auxiliariam na consolidação da segurança, utilizando mais a inteligência do que a
arma e a força bruta.
Ainda, conforme Minc (2005), o direito à moradia digna é a base da articulação da
família com o meio ambiente, já que as casas poderiam desfrutar de boa ventilação,
da energia solar, espaços para hortas comunitárias e árvores frutíferas, constituindo
alternativa à favelização e ao desmatamento das encostas.
A foto 2 ilustra a situação contrária àquela descrita pelo autor, como “A Cidade do
Cidadão Associado”.

Foto 2 - Área de Preservação Permanente em processo de ocupação
no município de Caieiras – São Paulo
Fonte: www.mananciais.org. br (2010)

Conforme pode-se observar na foto 2, a favelização dos espaços inibe as
possibilidades de morar dignamente e manter as áreas sensíveis ambientalmente
livres para exercer sua função.
4.3.1 Os Riscos Socioambientais em Assentamentos Precários:
O Caso do Jardim Santo André e Favela México 70
1) O Jardim Santo André (área de encosta):

Segundo consta no documento “Relatório de Progresso – CDHU” (1998), o Jardim
Santo André é uma área de encosta, caracterizada pela ocupação irregular, dentro
do Município de Santo André, no Estado de São Paulo,

e

que

avançou
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gradativamente em número de famílias ao longo dos anos, intensificando-se a partir
da década de 1980.
Esta área foi adquirida pela CDHU, em 1977 e está localizada a vinte quilômetros do
centro de São Paulo no limite sudeste da expansão metropolitana, fazendo limite com
o Município de Mauá e o Parque Estadual do Pedroso.
O Complexo de 6 favelas conforme mostra a foto 3, compõe o quadro de degradação
normalmente apresentado nos assentamentos precários, pois como se pode
observar insere-se em áreas ambientalmente sensíveis e, cuja dinâmica de ocupação
é avançar cada vez mais pelas áreas de mananciais.
Neste caso o avanço segue inclusive na Unidade de Conservação2, denominada
Parque Estadual do Pedroso. Por tratar-se de ocupação de encosta apresenta muitas
áreas com alto potencial de risco de deslizamento.

Foto 3 - Jardim Santo André e Adjacências – Sto. André - SP
Fonte: Adaptado pela autora com dados do Google Earth (2012)

Legenda:
Limites da área de intervenção do Governo do Estado de São Paulo
UC - Unidade de Conservação (Parque Estadual do Pedroso)
Nascentes - APP (Áreas de Preservação Permanente)
Unidades Habitacionais construídas no local pela CDHU
Edificações que compõem o assentamento

2

UC – Unidade de Conservação está definida no Dicionário Brasileiro de Ciências Ambientais (1999) como: área de domínio

público ou privado protegida por lei, que de acordo com seu nível de abrangência e sua função no planejamento global de
áreas protegidas, estará sob jurisdição federal, estadual ou municipal. A UC

é a denominação brasileira para as áreas

protegidas pelo Poder Público com finalidade de resguardar espaços representativos dos recursos naturais do País.

38
De acordo com o documento “Relatório de Progresso – CDHU” (1998), ao longo dos
anos o Jardim Santo André transformou-se no maior assentamento precário em
terreno de propriedade do Governo do Estado de São Paulo perfazendo ao final da
década de 1990, aproximadamente seis mil domicílios e seis mil e duzentas famílias.
Trata-se de um complexo de favelas formado por seis núcleos, denominados:
Lamartine, Dominicanos, Cruzados, Campineiros, Toledanos e Missionários.
Anteriormente ao cadastramento (levantamento de dados quantitativos) das famílias
em 1998, a CDHU iniciou um processo de intervenção no local, reassentando 374
famílias em novas unidades habitacionais em apenas um dos núcleos da ocupação.
Porém, somente a partir do final da década de 1990, é que se iniciou o Programa de
Urbanização Integrada abrangendo os seis núcleos.
Ocorre que ao longo de mais de uma década estas ações foram descontínuas e
durante esse tempo ocorreram diversas paralisações nas obras de urbanização
devido às mudanças de Governo. Ressalta-se que neste período apenas 02 núcleos,
Lamartine e Dominicanos, foram urbanizados conforme as diretrizes do Projeto
inicial. Nos núcleos restantes ocorreram ações emergenciais em decorrência dos
eventos de escorregamentos que deixaram grande número de famílias em situação
de risco.
As ações promovidas pela equipe técnica social no sentido de promover um maior
envolvimento da população no Projeto a fim de se obter parceria mais efetiva, foram
pontuais e não trouxeram a comunidade para uma participação de maneira mais
consolidada.
Em decorrência disto houve reinvasões dos locais já desocupados, seja por pessoas
com a ilusão de obter futuro atendimento habitacional, ou por indivíduos que se
beneficiaram com a indústria do risco3, provocando um substancial aumento no
número de moradias, fato que se pôde comprovar com a finalização do
recadastramento dos moradores no ano 2010, que contabilizou aproximadamente
9.100 famílias.
Considerando que, após anos de paralisação das obras de urbanização e ações

pontuais e incipientes no sentido de socorrer famílias que ocupavam áreas de

3

Trata-se da ação de algumas pessoas que se beneficiam financeiramente comercializando lotes ou edificações com indicação

ou constatação de risco, efetuando “lob” junto ao comprador , de que ocupando o local certamente estará garantindo seu
atendimento habitacional. Esta prática normalmente adensa ainda mais os locais impróprios para moradia, prejudica o
andamento da intervenção local e coloca em risco novas famílias.
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extremo risco de deslizamento, a CDHU efetuou a contratação do Instituto de
Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo – IPT em 2009, para levantamento
geral das áreas de risco local e proposição de ações para solução dos eventos de
escorregamentos e orientação às obras de contenção, sendo que até o momento
mais de duas mil famílias foram finalmente removidas.
O grande desafio é como manter estas áreas desocupadas, até que efetivamente
sejam implantadas as obras de urbanização e as áreas non aedificandi (APPs, áreas
institucionais - reservadas para os equipamentos públicos - e aquelas destinadas à
construção de novas unidades habitacionais) manterem-se livres.
Acredita-se que isto só será possível se houver um trabalho efetivo junto à
comunidade para que esta se torne parceira sentindo-se co-responsável pela
melhoria das condições locais, reivindicando e fiscalizando com os instrumentos
adequados e disponíveis.
Acredita-se também, que estas atitudes somente se consolidarão, na medida em que
a comunidade caminhar no sentido de seu fortalecimento e esclarecimento dos
papeis dos atores envolvidos.
É fundamental que esta população esteja muito bem esclarecida e conscientizada
sobre riscos aos quais está exposta, evitando promover novas ocupações conforme o
exemplo na foto 4, que retrata um dos locais reocupados, após retirada de família em
área de risco e consequentemente houve novo deslizamento.

Foto 4 – Barraco em Área de Risco - Jd. Santo André - SP
Fonte: Arquivo CDHU (2008)
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A população oriunda destas áreas são mais vulneráveis aos riscos socioambientais,
e dentre os muitos fatores já citados, a ausência da percepção desta condição acaba
por levar ao desconhecimento da real situação, e por este motivo tornam-se ainda
mais fragilizados, trata-se de um círculo vicioso.

2. A Favela México 70 (área de mangue):

De acordo com o Relatório CDHU-PAC- México 70 (2007), a área denominada
Favela México 70 é formada por um triângulo de cerca de 50 hectares de áreas
inundáveis, com cerca de aproximadamente 15.000 moradores. Localiza-se no
Município de São Vicente, em São Paulo, próximo à Rodovia dos Imigrantes. O
terreno de propriedade da União, mede aproximadamente 400.000m2.
Na década de 70 esta área foi invadida, dando origem à Favela México 70, tendo a
maioria das suas edificações localizada em terrenos alagadiços e totalmente
degradados, com infra-estrutura quase inexistente, conforme pode-se observar na
foto 5.

Foto 5 – Favela México 70, em 1995 – São Vicente – SP
Fonte: Arquivo CDHU (s/d)

Diante da gravidade e da proporção do problema habitacional, urbano, social e
ambiental deste assentamento, o Governo do Estado de São Paulo – por meio das
Secretarias de Estado da Habitação, de Recursos Hídricos, Saneamento e Obras
(SABESP e DAEE) e do Meio Ambiente (CETESB) –, em parceria com a Prefeitura

41
Municipal de São Vicente, deu início em 1995, ao Programa de Urbanização

Integrada e Recuperação Ambiental da Favela México 70, que abrange
aproximadamente 1/4 da favela, totalizando em torno de 3 mil domicílios.
O diagnóstico realizado em 1998 pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em São
Vicente, como parte do Estudo Multicêntrico de HIV/AIDS4, apontou a favela México
70 e os bairros do entorno como os locais onde ocorria o maior número de
apreensões de drogas e maior incidência de crimes seguidos de morte, cujas vítimas
possuíam entre 18 e 25 anos (RELATÓRIO CDHU-PAC-MÉXICO 70, 2007).
Atualmente o Projeto de Urbanização implantado pelo Governo do Estado de São
Paulo, encontra-se em fase final, sendo que foram reassentadas aproximadamente
1600 famílias em novas unidades habitacionais e cerca de 750 lotes estão ainda em
fase de regularização fundiária.
Apesar disto, é importante ressaltar que durante esses 17 anos de intervenção, os
riscos e impactos socioambientais desta ocupação estiveram sempre latentes,
chegando em alguns momentos a situações extremas, conforme pode-se observar
na foto 6, tirada entre 1997 e 98, antes da execução do aterro, necessário para a
compactação e levantamento do solo

para construção das novas moradias, em

substituição às existentes.

Foto 6 – Moradias sobre palafitas na Favela México 70– S. Vicente–SP
Fonte: Arquivo CDHU (1998)

4

Fonte: www.imesc.sp.gov.br
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Durante a execução do Projeto de Urbanização ocorreram vários surtos de doenças
como diarréia e dengue, presenciados pela equipe técnica social que ali atuava
diariamente.
4.4 A Percepção do Risco e o Sentimento de Vulnerabilidade

Percepção é um substantivo que se aplica ao ato, ou processo de perceber, assim
como o resultado dessas ações. Perceber um fato, um fenômeno ou uma realidade,
significa captá-los bem, dar-se conta deles com certa profundidade, e não apenas de
maneira superficial (COIMBRA, 2004).
Para Coimbra (2004) a sociedade tem suas representações sociais sobre o meio
ambiente que mostram seu modo de ver ou a opinião corrente sobre a realidade
ambiental. Essas representações variam segundo as diferentes regiões e os
“estamentos” sociais, e estão ligadas à cultura dominante.
De acordo com o autor, estas representações normalmente resultam de fatores
históricos culturais e naturais. Estão

incluídas nisto o paradigma que presidiu a

formação nacional, a visão religiosa do mundo, a organização política, os modelos
econômicos e por outro lado, os vários componentes do ambiente natural.
Coimbra (2004) afirma que no Brasil é indispensável destacar na sua história
colonial, o fato de ser um prolongamento da Península Ibérica com suas tradições
judaico-cristãs e “mouristas”, e o generalizado sentimento de inferioridade perante os
países ditos industrializados, o “ Primeiro Mundo”, além da contribuição cultural e
técnica das imigrações e o mau exemplo das classes dominantes e outros vários
fatores.
O autor ressalta que junto aos fatores citados no parágrafo anterior, ainda há o
desperdício e as variadas agressões ao meio ambiente, resultado da inconsciência,
da ignorância ou da ganância, ainda convive uma vaga e tímida sensibilização a
respeito dos problemas ambientais regionais do país.
Além disto, os meios de comunicação social produzem ou retransmitem mensagens e
programas de interesse ambiental, de maneira inadequada e reducionista e seus
efeitos são duvidosos em termos de percepção ambiental pela sociedade. Para
Coimbra é evidente que há exceções e, mesmo no conjunto da população pouco
consciente, há grupos esclarecidos de militância e de pensamento ecológico.
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O caminho para a mudança de uma percepção tão tímida, aponta para as
comunidades locais ou pequenas comunidades e para os grupos de militância além
dos formadores de opinião.
Considerando que o meio ambiente significa também, transformação cultural, é
necessário um trabalho de educação ambiental, nos moldes da Lei n. 9.797/99.
Tratada em sua amplitude, a questão ambiental pode, sem dúvida, sensibilizar
grupos sociais mais receptivos

ou preparados; e se detalhado em temas de

interesse local, ela pode contribuir para melhorar a “percepção social” do meio
ambiente e, em decorrência, criará motivações para uma ação ambiental participativa
(COIMBRA, 2004).
O autor afirma ainda que: “nada pode ser desejado se antes não for conhecido” pg.
547.
Para Kuhnen (2009) a incerteza, a insegurança e o medo é presença constante na
realidade moderna. Em todos os campos a sociedade contemporânea sente-se
indefesa e impotente.
Segundo a autora, esse diagnóstico tem sido feito por inúmeros estudiosos que
identificam

no atual estágio de modernidade, marcas distintas nos sistemas de

produção do risco e nos mecanismos de proteção e segurança. Há a sensação
constante de vulnerabilidade, tanto em relação aos riscos conhecidos quanto aos não
conhecidos, com os quais esta sociedade tem se mostrado incapaz de lidar de
maneira satisfatória.
Estes riscos possuem diversas dimensões e características e têm sido analisados
pelos cientistas já algum tempo. Porém, diferentes abordagens, a partir de
determinados quadros da realidade, têm enfatizado aspectos destes riscos em
contextos sociais e geográficos distintos.
Tem-se assim, desde abordagens fortemente marcadas por uma leitura mais direta e
objetiva da realidade, encarando o risco no sentido das probabilidades, até outras
que se orientam por uma abordagem menos objetiva, onde o risco só existe a partir
das interações sociais. Entre estas duas posturas, desenvolvem-se outras tendências
com diferentes graus dentro das abordagens objetiva e subjetiva (LIEBER;
ROMANO-LIBER, 2002, apud KUHNEN, 2009).
Outra característica que diferencia os esforços de estudo do risco é a ênfase em
diferentes escalas de análise. A maior parte dos estudos está preocupada com a
escala coletiva, enquanto a individual fica relegada. Como a maior parte destes
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estudos está voltada ao planejamento e gestão, a principal conseqüência é a
formulação de políticas e ações que não levam em conta como as populações
experimentam os riscos, nem como estas o percebem em suas vidas. Em muitos
casos o resultado é o fracasso das ações mitigadoras dos riscos (PINHEIRO, 1997).
É necessário observar a visão do arquiteto e urbanista Kehl (2009) que expõe
algumas características com relação à dinâmica interior das ocupações irregulares
em áreas de risco.
Kehl (2009) observa que a favela é o local construído pelas próprias mãos de quem
habita e, portanto, uma construção comunitária onde cada tijolo é uma biografia. Ao
contrário da cidade formal, uma de suas características é o pertencimento e o
reconhecimento de uma identidade comum, e qualquer que seja a ação no sentido de
intervir nesta realidade complexa, é importante sentir-se parte dela, para
compreender a visão de quem a construiu,

tentar “ouvir com seus ouvidos”

e

entender-se como parte desta rede.
Diante desta afirmação, conclui-se que os esforços do “estudo” bem como as ações
mitigadoras relativas à questão do risco socioambiental, deverão pautar-se também
sob a perspectiva do indivíduo que ocupa este espaço, ou seja, saber qual é a sua
percepção frente a esta problemática.
Com relação aos estudos ligados à psicologia sobre a percepção de risco ambiental,
em meados da década de 1970 inicia-se uma atenção maior com a preocupação
relativa ao uso de pesticidas e energia nuclear, e os pesquisadores da área da
“percepção” voltaram seus olhares aos riscos classificados como tecnológicos
(SLOVIC, 1987).
De acordo com suas pesquisas, o autor afirma que o público de maneira geral,
apresenta pouca preocupação e conjuga pequena demanda de proteção contra a
ocorrência de eventos de riscos ambientais naturais, se confrontado às questões
que envolvem os riscos tecnológicos, por exemplo: radiação de produtos nucleares,
acidentes de trânsito, explosões, derramamento de produtos perigosos, etc.
(SLOVIC, 1987).
Pinheiro (1997) chamou de “crise - humano - ambiental”, aos questionamentos que a
Psicologia tradicional, não conseguiu responder de maneira satisfatória, já que até
então estava mais voltada para as questões médicas.
Segundo Corraliza (1997, apud Pinheiro, 1997) praticamente em todos os lugares do
mundo há uma preocupação social, mesmo que se apresentem diferenças em
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seus tons políticos e ideológicos, com relação aos problemas ambientais. Lembra
ainda que são os comportamentos dos indivíduos que provocam e agravam

os

problemas ambientais. Também as alterações no meio ambiente, por sua vez, irão
interferir na qualidade de vida desses mesmos indivíduos, portanto para este autor,
é possível concluir que tais problemas são na realidade “problemas da humanidade”.
O autor considera que, apesar de importantes aproximações entre disciplinas
voltadas ou não para a questão ambiental, como por exemplo, a Ecologia e a
Economia, a Psicologia precisou fazer esforços pela necessária compreensão do ser
humano frente ao ambiente. Corraliza (1997, apud Pinheiro, 1997), enfatiza que para
a Psicologia os problemas ambientais oferecem dupla oportunidade, a saber:

 Desenvolver teórica e cientificamente conhecimentos sobre a forma de agir
dos indivíduos;

 influenciar nos rumos da sociedade, em um de seus principais aspectos.
Para Pinheiro (1997) a Psicologia como campo de estudo surgiu mais recentemente
quando o Planeta já havia ultrapassado seu primeiro bilhão de habitantes e, portanto
ela é, mais parte do cenário da crise ambiental do que propriamente um agente de
sua solução.
Porém, o autor destaca que a trajetória de uma disciplina próxima, que é a Educação
Ambiental aproximou-se da Psicologia. Esta convergência progressiva de interesses
é que deu origem à Psicologia Ambiental, pois passa a considerar aspectos não só
do ambiente social, mas também do físico, além de sua inter-relação com pessoas e
grupos. Tenta-se entender melhor o inter-relacionamento entre os processos
psicológicos e os aspectos do ambiente. Sob este prisma duas importantes linhas da
Psicologia se viram bastantes envolvidas, que é a “Psicologia da Percepção”,
definida sob o ambiente em termos físicos e perceptuais e a “Psicologia Social”, esta
segundo o autor é mais flexível ou mais ampliada.
O mundo viu surgir nas últimas décadas uma Psicologia mais socialmente crítica,
saindo do chamado modelo médico e adotando conceitos e métodos mais coerentes
com noções de prevenção, participação, autonomia e transformação (CRONICK ET
AL., 1994, MARTIN, BORÓ, 1997 apud PINHEIRO, 1997).
A partir da década de 1980, conforme esclarece Veitch e Arkkein (1995 apud
Pinheiro, 1997), percebe-se grande movimento em direção à ênfase na ação dos
indivíduos sobre os ambientes. Ou seja, as pessoas além de reagirem aos
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ambientes, conforma-os, atua neles em função de planos, objetivos, intenções,
preferências, expectativas etc.
Conclui-se que para uma gestão efetiva do risco, ainda que em escala,
aparentemente menor, ou seja, com pequenas atitudes de contribuição, implica em
planejamento que relacione ações com a participação efetiva dos atores envolvidos,
tanto o poder público como também de associações comunitárias e humanitárias
para a prevenção, atenção, mitigação ou reabilitação. A devida comunicação entre
estes atores é de fundamental importância pois descreve

estados, condições e

relações do processo, contribuindo para a tomada das decisões e a troca de
conhecimentos.
Kuhnen (2009) afirma que, os estudos de percepção ambiental são

importantes

fontes de informações e reúnem muitas possibilidades para a atuação profissional.
Aliados a esta área têm-se outros conhecimentos, como o da psicologia social, por
exemplo, com seus estudos de representações. Para a autora, nestes estudos a
representação do risco pelos cidadãos e pelas autoridades pode se constituir em
importante subsídio para planejar, desde ações emergentes até políticas públicas de
maior efetividade.
A necessidade humana de “explicar para controlar” dispara uma mensagem e indica
a importância do entendimento cotidiano, da visão da sociedade acerca dos
acidentes pelos quais vivencia ou observa.
Considera-se a dificuldade da definição de risco como objetiva e consensual, já que
tem distintos significados devido às visões pessoais ou contextuais implicados em
sua definição.
A autora lembra ainda, que neste contexto não se deve esquecer o interminável
debate sobre o dualismo objetivo-subjetivo e aceitação ou tolerância que se impõem
como componentes na concepção de risco. O risco não é um mero estímulo físico
objetivo, trata-se de uma construção social, e, portanto, subjetiva e multidimensional.
Enquanto processo, se mantêm inseridos a ele atitudes, valores, crenças,
sentimentos e normas das pessoas, influenciando na forma de entender o risco ou a
fonte de risco provável.
Consequentemente o conteúdo como o processo da percepção de risco é de
natureza social. Então, conclui-se que, não se trata de percepção “psicofísica”, mas
social pois está se tratando de juízos, memória, emoção, motivação, atribuições,
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categorização sobre o risco ou de suas distintas fontes, sejam tecnológicas,
ambientais ou sociais.
Nesta análise,

Kuhnen (2009), adota o enfoque que prioriza o planejamento de

atividades pró-impactos, quer dizer: planejar, prevenir e prever os desastres, que,
segundo a autora, é

apontado por Mattedi & Butzke (2001) já que estes

demonstram que as teorias dos hazards e dos desastres, se confrontadas com as
análises dos problemas ambientais, representam uma

inversão analítica e

metodológica destes. Ou melhor, explica Kuhnen afasta-se da visão unidirecional que
dá ênfase ao impacto das atividades antrópicas sobre o meio natural.
Aproximando-se da idéia de que as conseqüências sobre as pessoas são a précondição para grandeza do evento, ou seja, se é catastrófico ou sem importância, os
autores exemplificam que as enchentes só são impactantes quando a chuva afeta a
população. Isto é, quando ocorre a identificação do problema ambiental como
negativo.
Kuhnen (2009), afirma que o risco é um aspecto da percepção da qualidade
ambiental. São os fatores de risco que influenciam as pessoas a se darem conta
enquanto seres conscientes de sua fragilidade, o que vai determinar a noção de
cuidado e cautela. O risco em si, segundo a autora, não significa desastre, porém um
fator que propicia a eminência do desastre. Mas o fator risco pode ser menor ou
maior considerando o tipo de ocupação territorial da população.
Por exemplo, morar em encostas em condições anormais, como as favelas,
potencializa o risco. “É certo que a pobreza e a falta de acesso a serviços públicos,
como os de saúde, e as políticas de desenvolvimento, contribuem para criar riscos e
vulnerabilidades diante de um desastre natural ou de outra situação que ameaça a
dignidade humana” (TAMMINGA, 2003 apud KUHNEN, 2009).
Para Kuhnen (2009) o aumento da vulnerabilidade perante os fenômenos naturais
provocados pelo ser humano tem diversas origens. Porém, alguns fatores contribuem
para o aumento o risco, além da pobreza. O uso irracional dos recursos naturais, o
desperdício, a degradação ambiental, a contaminação e a poluição. Ressalta-se a
ignorância e a má vontade política, a superficialidade das políticas públicas, a baixa
escolaridade da população, negligência legal, a falta de uma cultura de prevenção.
Portanto, a percepção é a captação, seleção e organização das informações
ambientais, orientada para a tomada de decisão que torna possível uma ação
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inteligente

dirigida para um objetivo e que se mostra por ela. A percepção do

ambiente permite atuar e modificar em prol dos resultados da atuação. Ou seja, a
percepção do meio é aprendida e está imbuída de afetos que expõem juízos sobre
ele. Estão juntos o cognitivo e o emocional, o interpretativo e o avaliativo, conclui-se
que a percepção ambiental é aprendida e aparece nos juízos que se formam sobre o
meio ambiente e nas ações modificadoras dos indivíduos (KUHNEN, 2009).
4.5 O Serviço (Técnico) Social: Relevância, Trajetória e Contribuiçõesà à
Habitação de Interesse Social

De acordo com Paz e Taboada (2010), a profissão de assistente social no Brasil
existe há mais de 70 anos, sob a influência católica européia (classificada como
conservadora) e, posteriormente em meados de 1940 e 1950 sob a influência norteamericana – baseada na “sociologia positivista e funcionalista/sistêmica”.
Segundo Souza e Gomes (2004), o Serviço Social tem suas bases construídas na
filantropia e no decorrer de sua história sofreu críticas por fazer uma “assistência
paliativa”. Porém, na análise destes autores, estas críticas não levaram em conta o
contexto histórico e as características das instituições prestadoras dos serviços e por
isto, a não compreensão das relações sociais e suas complexidades e contradições.
Mas, acordo com Souza e Gomes (2004), apesar da sólida fundamentação científica
na qual se baseiam as visões conservadoras do Serviço Social, na prática resulta em
uma intervenção que legitima a ordem vigente, reproduz e fortalece a produção social
capitalista.
Com o movimento de reconceituação desta visão conservadora do Serviço Social, os
profissionais identificados com as teorias e projetos sociais, que tinham por objetivo a
construção de um “mundo melhor”, mais justo e fraterno, voltaram seus esforços para
as lutas políticas e econômicas das classes mais necessitadas, protagonistas do
processo de transformação social (SOUZA e GOMES, 2004).
Este movimento, nomeado por Netto (1991), como Movimento de Renovação,
ocorrido entre os anos 1960 e 1970, teve como base a crítica ao pensamento
conservador, liderados por acadêmicos e profissionais da área com relação direta
junto aos grupos e população, sendo influenciados, especialmente pela Teologia da
Libertação.
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Para Netto (1981), é importante destacar, em termos da concepção e do
desenvolvimento histórico do Movimento de Reconceituação do Serviço Social no
Brasil que, os estudos feitos, ressaltam três linhas de expressão. A primeira dá-se
com base numa perspectiva modernizadora caracterizando-se por uma busca de
adequação do Serviço Social, como instrumento de intervenção dentro de um
arcabouço de técnicas sociais, a ser operacionalizado dentro das estratégias de
desenvolvimento capitalista, colocadas pelos processos sócio-políticos emergentes
nos anos “pós-64”. Dentro desta ótica os profissionais assumem uma posição
modernizadora, porém, baseada na manutenção do sistema e, portanto, dentro da
perspectiva “desenvolvimentista” característica da época.
Ainda de acordo com Netto (1981) nesta ótica, não há questionamentos relativos às
estruturas sociais, sendo que a maior preocupação está no avanço da teorização do
Serviço Social,

a qual deve se ajustar ao contexto socioeconômico daquela

realidade. Este autor informa que essa perspectiva atinge seu auge nos encontros
que aconteceram na época, e começam a perder força a partir de meados da década
de 1970, pois não atendia mais às expectativas daqueles profissionais.
A segunda vertente do Movimento de reconceituação do Serviço Social, de acordo
com Netto (1981) caracteriza-se como um retorno às bases mais enraizadas do
conservadorismo que caracterizava a profissão.

Esta coloca-se de uma maneira

teórico-metodológica que se intitula como nova, porém é apenas uma volta ao
passado, mas não teve muita repercussão.
Segundo ainda, Netto (1981), a terceira vertente tem a intenção de romper com o
Serviço Social tradicional e, contrariamente às anteriores, é centrada na crítica
àquelas práticas conservadoras e aos seus suportes teórico-metodológicos. Passase então a questionar sua vinculação com o poder e a ordem vigente, passando a
buscar profissionais com novo perfil. Ou seja, com identidade maior junto as classes
trabalhadoras.
Portanto, Silva (1995) analisa que o Movimento de Reconceituação do Serviço
Social, no Brasil, tem uma trajetória ligada ao contexto histórico da sociedade e à
maturidade teórica, política e ideológica dos profissionais da área.
De acordo com Demo (1996), é normal que hoje haja maior interesse pela
participação, porém, isto não é tão novo pois no fundo são velhas idéias, apenas
recolocadas num momento histórico diferente. Ainda que apareçam

de maneira

dispersa e dentro de conflitos evidentes de ideologias, a começar pela figura mais
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presente do Estado, o que se faz é um rearranjo de certas dimensões da participação
social, de maneira que se consiga um espaço mais definido de discussão e prática.
Demo (1996) considera que não se pode supervalorizar a participação, em
detrimento da questão socioeconômica, no campo da política social. Também não é
fácil concebê-la de modo adequado e tão coerente. O que se conclui é que há o risco
de excessos de reivindicação, e isto erroneamente seria interpretado como falta de
amadurecimento da sociedade. Para este autor a maior inteligência da participação
está em mostrar-se tão necessária quanto viável.
Demo (1996) afirma que os avanços ocorridos principalmente na questão
socioeconômica é que hoje entende-se melhor as necessidades básicas da
população menos favorecida. Por meio da preocupação em torno do emprego e da
renda, as políticas podem tornar-se menos assistenciais e compensatórias.
O desafio maior, porém, de acordo com Demo (1996), é que ainda que as políticas
de incentivo à participação tenha avançado no campo socioeconômico, em termos de
compreensão, planejamento, avaliação e sistematização, a pobreza

continua

praticamente a mesma. Isto pode significar um avanço na teoria, porém sem o reflexo
devido na prática.
Demo (1996), afirma que a relação teoria e prática no âmbito da política, relacionada
à participação popular, é quase sempre conturbada, e que por vezes tem como
conteúdo a produção do controle social e da desmobilização.

Desta forma,

pode facilmente transformar-se em movimento de manipulação populista.
De acordo com Souza e Gomes (2004), a reconceituação do Serviço Social teria sua
ação voltada para as relações socioeconômicas, mas também políticas, culturais e
ambientais enquanto totalidade. Mas, ainda assim, o objeto da intervenção
profissional são os homens e mulheres em suas relações sociais.
Intervir numa determinada realidade, leva o profissional da área social, a apresentar
como fundamental o conhecimento dela e, deverá ter sua ação voltada para o
desenvolvimento e garantia de direitos sociais (SOUZA e GOMES, 2004).
Estes autores, afirmam que a crítica dos conservadores (aqueles que têm suas ações
voltadas para responderem às situações temporariamente vivenciadas, sem
perspectiva de alteração da ordem estabelecida) é que a nova visão ignora o
instrumental técnico construído historicamente, através das práticas.
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Souza e Gomes (2004) afirmam ainda, que em resposta a esta colocação, a prática
dos conservadores era ideológica pois estava de acordo com a lógica da dominação
social.
Também, de acordo com Souza e Gomes (2004), estas práticas conservadoras não
tinham interesse no estudo das causas que geravam as questões sociais, mas sim,
em compreender para poder intervir nos fatos que ressoavam no sistema vigente,
evitando assim, por em risco a ordem social e ideologicamente estabelecida.
Para Souza e Gomes (2004), as práticas efetuadas pelos profissionais de visão
repactuada, mais crítica, os quais fundamentam suas ações nos elementos
pedagógicos da organização, mobilização, participação e capacitação, apresentamse para o mundo e para suas relações sociais, como facilitadoras das mudanças.
Demo (1996) conclui que é necessário entender que a participação que dá certo, traz
problemas, já que este é o seu sentido. Não se ocupa espaço e poder, sem tirá-lo ou
diminuí-lo de alguém. Neste sentido este movimento traz os riscos próprios do
negócio.
Com relação à contribuição do trabalho técnico social à HIS, os autores Oliveira e
Cassab (2010) afirmam que apesar da moradia ter sido instituída como política social
em 1988 e com isto, haver um rearranjo de competências, na prática diária o aparato
legal-burocrárico, não tem sido satisfatório às necessidades habitacionais para o
seguimento mais pobre da população.
Fica ainda muito evidente a enorme dificuldade no entendimento da moradia como
direito social constituído legitimamente, que foi efetivamente instituída, somente doze
anos após a promulgação da Constituição, pela Emenda Constitucional nº 26/2000,
por meio de Projeto de Lei, alterando o artigo 6 da Constituição.
Na análise de Paz e Taboada (2010), a área da Habitação de Interesse Social, deve
ser compreendida no contexto da configuração da questão urbana, que a partir da
segunda metade do século XX, foi bastante marcada pela desigualdade e
segregação sócio-espacial, conseqüência do modelo político e econômico assumido
nos diversos momentos da história, agravando-se com a ditadura militar.
Segundo Freitas (2006), dominava na época uma ideologia de urbanismo sanitarista,
sob a ótica da ditadura militar que queria impor a ordem a todo o custo.
Com a reconceituação das bases de atuação do Serviço Social, conforme informado
por Netto (1991), a interdisciplinaridade (profissionais da área de humanas de
formações diversas) foi assimilada na composição das equipes.

52
Apesar disto há ainda a predominância dos assistentes sociais já que trazem consigo
referências teórico-metodológicas e compromissos ético-políticos, construídos pela
profissão em movimentos de luta contra as bases conservadoras.
Por volta da década de 1970, com a criação de programas alternativos ao BNH,
como por exemplo, o PROMORAR5, PROFILURB6 e João de Barro7, destinados às
famílias com renda de até três salários mínimos. A presença do profissional da área
social foi importante aliado para a luta de melhores condições de vida.
Na primeira metade dos anos 1980, as lutas por redemocratização no Brasil levaram
à organização de movimentos específicos. Ramificaram-se nas grandes cidades, os
movimentos reivindicatórios por casas, urbanização, regularização, melhorias de
serviços urbanos etc. Com isto a atuação dos profissionais das equipes técnicas da
área social em habitação passa ter como eixo central o apoio à organização popular
(PAZ e TABOADA, 2010).
A proposta passa a ser a da negociação, oposição ao modelo de remoção sanitarista,
adotado pelo BNH com construção de conjuntos muito distantes dos locais de
trabalho. O foco do trabalho dos profissionais da área social passa também a
incorporar as questões ambientais e com a sustentabilidade das famílias, buscandose programas de geração de renda.
De acordo com Paz e Taboada (2010), este foco passa a ser não dos técnicos
sociais8, mas também dos outros profissionais que atuam nos projetos de
urbanização e pensam a questão habitacional, como arquitetos, urbanistas,
economistas e outros, porque havia a necessidade de fazer frente, além de novas
questões como saneamento e educação ambiental, também aos novos gastos das
famílias oriundas das favelas em processo de urbanização.
Após a extinção do BNH, a sucessora Caixa Econômica Federal (CEF), entre 1987 e
1998, não criou nenhum programa ou diretriz

para o trabalho social. Como era

subordinada ao Ministério da Fazenda, atuava como entidade contratada daquela
instituição e não como gestora de HIS. Apenas em 2004 é que foi criado o Programa

5

Programa de erradicação de sub-habitação, criado em 1979.

6

Programa de Financiamento de Lotes Urbanizados, criado em 1975.

7

Programa João de Barro, criado em 1984. Estes Programas visavam não a produção de novas unidades habitacionais, mas

sim, melhorias nas casas pré-construídas, apoio a autoconstrução, saneamento etc.
8

Não mais apenas assistentes sociais, devido ao caráter multidisciplinar das equipes, cujo trabalho não tem caráter

assistencialista.
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Habitar que introduziu o trabalho social, sendo este uma contrapartida dos estados e
municípios para liberação de recursos.
A partir de 1999, influenciado pela preparação do Programa Habitar Brasil, o
desenvolvimento do trabalho social junto às populações beneficiárias com recursos
do Orçamento Geral da União, passou a ser uma exigência. Isso significa que a
União passa a incluir em seus gastos com os empreendimentos a serem contratados,
recursos para o desenvolvimento do trabalho técnico social e parte deles era a fundo
perdido, ou melhor, custo zero para municípios e estados (PAZ e TABOADA, 2010).
O Ministério das Cidades define o trabalho social nos programas habitacionais em
suas diretrizes, orientações, normas gerais, dentre outros. A Instrução Normativa nº
08, de 26 de março de 2009, que trata especificamente do desenvolvimento do
trabalho social em HIS. Desta forma o MCIDADES concebe como diretrizes básicas
para o trabalho social o seguinte:
O trabalho social na urbanização de assentamentos
precários ou de favelas é um conjunto de ações que visa
promover

a

autonomia,

o

protagonismo

social

e

o

desenvolvimento da população beneficiária, de forma a
favorecer a sustentabilidade do empreendimento, mediante a
abordagem dos seguintes temas: mobilização e organização
comunitária, educação sanitária e ambiental e geração de
trabalho e renda (MCIDADES, INO08/2009, p.3).

Tal citação concebe o trabalho social como um processo que congrega um leque de
ações que procura efetuar o atendimento das necessidades da população, como:
autonomia e desenvolvimento, além de seu protagonismo social e a sustentabilidade
do empreendimento, desde: social, ambiental, construtiva e financeira (PAZ e
TABOADA, 2010).
Dentro das diretrizes do MCIDADES, para que o trabalho social se desenvolva de
maneira a atingir o seu papel, é importante que as equipes, estejam contempladas
com profissionais multidisciplinares, pois exige conhecimento das mais diversas
áreas. Esta equipe deverá estar formada já nas primeiras discussões sobre uma
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intervenção em determinada área. Portanto a integração é fundamental e a
linguagem necessariamente deve ser única.
Segundo o COTTS/CDHU (2009) de modo geral, o Trabalho Técnico Social deve
priorizar o investimento na organização comunitária e no fortalecimento de sua
autonomia, permitindo que as relações, ações e conflitos vivenciados pela população
formem um processo pedagógico significativo e contribua para que os moradores
assumam-se como protagonistas e gestores de seus processos individuais e
coletivos.
A gestão social deve fundamentar, portanto o desenvolvimento humano e planejar
atividades e projetos que se integrem e provoquem desdobramentos, por meio dos
quais podem-se vislumbrar respostas ao atendimento das necessidades primordiais,
tais como: subsistência, conhecimento, participação, lazer, criatividade, identidade
com o espaço habitado e outros.
Desta forma, é possível a re-significação do espaço urbano, das relações
interpessoais e da afirmação do sentimento de pertencimento, o que influenciará na
qualidade de vida e sustentabilidade da intervenção.
Paz e Taboada (2010), lembram que os profissionais devem ter clareza de que os
conteúdos (de educação ambiental, geração de renda e outros), devem contribuir
para e integrar o projeto de urbanização às outras políticas e setores da cidade. As
entidades parceiras serão responsáveis por boa parte de muitas destas atividades
que deverão ser propostas, e cabe a ela, equipe social, a articulação, mobilização de
recursos e o apoio na execução dos processos.
Ao considerar a relevância do trabalho técnico social, é necessário destacar também,
as características básicas que o profissional deve ter, assim como a importância da
instituição responsável pela intervenção em

criar ou readequar dentro de seu

organograma um “Núcleo de Arte e Apoio Sócio-Organizativo”.

Trata-se de

evidenciar as ações voltadas para o fomento à cidadania e a sustentabilidade das
intervenções no conjunto de ações que envolvem os Projetos de Urbanização
Integrada.
Para maior clareza estão apresentados abaixo, na figura 2, os principais atores e
instituições que necessariamente estarão em evidência no processo, dentro desta
nova visão de trabalho, e que são a mola propulsora para seu desenvolvimento; com
destaque ao papel relevante do técnico social como motivador e elo para a

55
efetividade do protagonismo comunitário.

Poder
Público/Privado
ONGs; Inst.
Internacionais,
etc..

Comunidade,
Representantes
locais

Social
TÉCNICO SOCIAL

confiança, parceria, coresponsabilidade,
compromisso, respeito e
flexibilidade.

Figura 2: O papel do técnico social
Fonte: Adaptado pela autora do Banco de Dados – CDHU (2010)

A figura 2 coloca o técnico social como figura central, no sentido de ser o ponto de
ligação entre os demais atores, bem como de articulador, e não a figura mais
importante no processo como um todo. Não há figuras mais ou menos importante; na
realidade o objeto fundamental é a busca da qualidade de vida que reflete em
benefícios para todos e afeta mais diretamente

o grupo mais vulnerável aos

problemas socioambientais.
Cabe ao técnico (a) social cumprir seu papel de articulador e fomentador e para que
isto ocorra de maneira adequada caberá a ele buscar este espaço seja físico ou
ideológico, para isto o profissional deverá:
a) ter visão do conjunto da intervenção;
b) ter domínio básico da informação gráfica;
c) ter entendimento do projeto técnico e seus desdobramentos;
e) ter habilidade como articulador;
f) ser hábil na mediação de conflitos;
g) ser facilitador da interlocução entre o poder público e a comunidade;
h) ser um agente da transformação sociocultural

Conclui-se então que, a experiência em executar projetos integrados, ou seja,
intervenções físicas e sociais

ao

mesmo tempo,

após

a

contratação e
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desenvolvimento do Programa Habitar Brasil-BID (Banco Interamericano de
Desenvolvimento), ficou evidente a necessidade desta

mudança no aspecto do

trabalho com as comunidades, se comparado com o modelo anterior (BNH). Também
levou o Ministério das Cidades a inserir o trabalho técnico social na Política Nacional
da Habitação - PNH, estendendo-se para outros programas, a partir do advento do
Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, em 2007.
4.6 Comunidade e Desenvolvimento Comunitário

Para Silva (1996), o desenvolvimento de processos que favoreçam o fortalecimento
da ação comunitária necessita de entendimento “unívoco”.

Segundo ele é

compreensível que os agentes comunitários experimentem sensação de insegurança
e perplexidade diante de seus antagonismos.
Em meio às incertezas e dúvidas, os corações e mentes dos agentes comunitários
precisam estar abertos à reflexão, acreditar na possibilidade de construção de uma
nação e de um mundo de cidadãos plenos e, manter a fidelidade aos compromissos
assumidos com a população, principalmente a mais necessitada.
Estes fatores geram a necessidade de se trabalhar fundamentalmente a importância
da fidelidade e compromisso, tanto por parte da comunidade atingida, como por parte
de voluntários e poder público.
Segundo Schlithler (2004), o desenvolvimento comunitário é a transformação social
que resulta do desenvolvimento de pessoas, já que são elas que operam as
mudanças. Pessoas crescem porque aprendem com o “outro”. Este processo resulta
das relações de cooperação que os diferentes atores estabelecem e dos recursos
que são colocados a serviço do bem comum pelas organizações que cada um
representa.
Os recursos humanos, materiais e financeiros existem, mas estão mal aproveitados,
caso contrário não teriam tantos e tão graves problemas sociais. A formação de uma
rede de intercomunicabilidade dá possibilidades de olhar não somente para os
problemas, mas também de revelar os ativos, como os talentos e recursos que
afloram e podem ser potencializados (SCHLITHLER, 2004).
As ações em redes rompem o isolamento das pessoas e organizações, evitam a
duplicação de diretrizes e dão possibilidade de execução de atividades integradas,
porque atuam de maneira sistêmica e conjunta. Desta forma o desenvolvimento
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comunitário é resultado do compromisso e da co-responsabilidade de todas as áreas
da sociedade. Faz muito sentido, portanto, o investimento ser dirigido ao apoio e
fortalecimento das redes em suas diversas formas de ação junto às comunidades
(SCHLITHLER, 2004).
Uma rede de desenvolvimento comunitário pode ser formada por iniciativa
espontânea de um grupo de pessoas, mas segundo Schlithler (2004), é freqüente
que a iniciativa parta de uma ou de mais organização social, empresa ou órgão
público, normalmente com uma intencionalidade explicitada no momento de sua
formação.

O proponente convida representantes de organizações que tenham

relação com a causa da rede a ser formada, e estará centrada nos objetivos comuns
entre os integrantes.
Esta autora afirma também, que uma das características daqueles que aderem à
proposta é o anseio de fazer mais pela causa, tendo nesta atitude um
reconhecimento de certa “auto - suficiência” e vontade de agir coletivamente.
Em vários casos, surge ainda, o desejo de superar tentativas frustradas de
associativismo vivenciadas anteriormente, marcadas pela desorganização ou por
engessamento institucional. Fatores tais como: adesão voluntária, interesses
comuns, admissão – ainda que discreta da interdependência, intenção de agir
coletivamente e ou tentar de novo, ajudam a criar uma predisposição bastante
positiva para a formação da rede e por isso, devem ser bem cultivados pela
organização proponente (SCHLITHLER, 2004).
De acordo com Neto e Garcia (1987) a palavra “comunidade” muitas vezes sequer é
utilizada pelos administradores, políticos, professores, economistas, comunicadores e
planejadores em geral, no seu sentido mais adequado.
Para estes autores, esta expressão é de fundamental importância, e por isto justifica
sua repetição por mais de novecentas vezes em sua obra, incluindo a derivada
“comunitária”. Sempre que em determinado espaço geográfico os indivíduos se
conhecem e possuem interesses comuns, analisam juntos os seus problemas e
põem em comum os seus recursos para solucioná-los, pode-se afirmar com
segurança que aí existe uma comunidade.
Comunidade é, por conseguinte, a reunião de idéias, interesses e recursos, em
determinado espaço onde as pessoas interagem buscando soluções para seus
problemas para a realização do bem comum.
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Neto e Garcia (1987) afirmam ainda, que o sociólogo José Artur Rios conceitua como
sendo “um grupo humano vivendo em área geográfica contígua, possuindo as
mesmas tradições, interesses e consciência da participação em idéias e valores
comuns”. Para ele a comunidade é sobretudo comunicação entre as pessoas e que
seu limite é a impossibilidade de os participantes se conhecerem e trocarem
experiências.
Ainda, segundo Neto e Garcia (1987), Dom Cândido Padim complementa que
comunidade

é

principalmente

aquele

sentido

de

solidariedade,

de

co-

responsabilidade em relação a todo conjunto: unidade de vida, de interesses e
unidade de responsabilidade.
Uma comunidade tem sempre interesses convergentes, como a sua própria
permanência, para o bem comum dos membros, e a obra comum da qual todos
participam. Conforme afirmam os autores, os membros participam da comunidade
por aquilo que são, seres racionais e livres, capazes de pensar e decidir.
A comunidade depende de vários requisitos, sendo que o primeiro deles é haver uma
certa contigüidade espacial, com alguma aproximação habitual dos membros que
permita entre eles os contatos diretos ou a utilização de serviços básicos comuns; o
segundo é a consciência de interesses comuns, que revele aos membros a
possibilidade de unidos, atingirem seus objetivos, que se estivessem isolados não
alcançariam e o terceiro, a participação em uma obra comum, que é a realização
desses objetivos e a força da coesão interna da comunidade.
As comunidades podem ser espaciais ou funcionais, estas primeiras são constituídas
basicamente pela contigüidade espacial em que vivem seus membros (um bairro, um
povoado rural,

são exemplos

deste tipo).

As

segundas

são constituídas

principalmente pela participação numa função em comum, a exemplo do ambiente do
trabalho (empresas, colégios, universidades, são comunidades de trabalho).
A partir da exposição por Neto e Garcia (1987), destas duas formas de comunidades,
fica estabelecida uma relação entre comunidade e uma sociedade mercantil, esta
última, uma empresa constituída pelos interessados, onde entram basicamente o
dinheiro e possuem interesses “discordantes”, ou no máximo paralelos, mas
dificilmente convergentes.
Cada um visa ampliar o que empenhou, com o desejo de multiplicar os lucros
pessoais. São caminhos opostos e segundo os autores, esse tipo de sociedade
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“supõe ação conjunta e racional dos indivíduos no meio da organização jurídica e
econômica, nela as pessoas, a despeito de todos os laços, permanecem separados.
Já a comunidade é o local onde impera basicamente a solidariedade construída por
vínculos psíquicos entre seus componentes.
Considerando as colocações anteriores, os autores definem então, o trabalho
comunitário como aquele que tem por objetivo beneficiar direta ou indiretamente toda
comunidade e para o qual todos colaboram ou participam de sua realização. Neste
caso, o evento não pertence a ninguém, mas ao mesmo tempo é de todos.
4.6.1 Vivência e Convivência Comunitária

Neto e Garcia (1987) afirmam que, o “viver” só se fertiliza e se amplia no “conviver”. A
sociabilidade ao lado da espiritualidade, liberdade e racionalidade formam os
ingredientes básicos do “ser” humano. Este por sua vez, só prospera, o grupo só
cresce e as instituições somente se fortalecem na união, no convívio e na integração.
Atualmente quase tudo gira em torno de grupos sociais organizados, por exemplo:
consórcio de carros, de geladeira, e até de cão de raça, assim também o pool das
emissoras de televisão para a transmissão de um acontecimento importante
esportivo ou internacional.
As pessoas, bem como as empresas, países, somente se aprimoram e realmente
amadurecem para a vida quando agem em grupos. Jesus Cristo dá o exemplo
reunindo-se aos seus homens, à sua equipe, aos seus primeiros eleitos, ou seja, os
doze apóstolos. O egoísmo leva a solidão, ao isolamento à mesquinharia. O
altruísmo leva à união, à solidariedade ao crescimento pessoal (NETO E GARCIA,
1987).
Os autores concluem que um indivíduo somente pode crescer verdadeiramente
estendendo sua mão para o outro, aquele que sai dos limites do seu próprio “eu”, o
que participa de sua comunidade familiar, local, profissional e social.
Se o desenvolvimento como um todo abrangendo os setores econômico, social e
político, segundo afirmam Neto e Garcia, alcança de modo igual o espaço e as
pessoas, vale a pena verificar a condição em que se encontra a comunidade. Poderia
ela ser desenvolvida, subdesenvolvida, estagnada no tempo e no espaço, ou ainda
passando por um lento e gradual processo de desenvolvimento? Seja qual for o
estágio no qual se encontre, o que poderia ser feito para melhorá-la?

60
É esta a reflexão que deve permear as propostas a serem desenvolvidas junto aos
grupos de lideranças e ou agentes atuantes do processo no trabalho comunitário.
4.7 A Comunicação Humana e seus Instrumentos

Segundo Barreto (2005), a comunicação permite a compreensão de que todo o
comportamento, ato verbal ou não verbal, individual ou de grupo, tem valor de
comunicação, num processo desafiante, de entendimento das várias possibilidades
de significados e sentidos que estão ligados ao comportamento do ser humano.
Watzlawick (1967, apud, Barreto, 2005), evidencia as regras básicas da
comunicação, a saber:

 Todo comportamento é comunicação.
 Toda comunicação tem dois componentes: mensagem (ou conteúdo) e a
relação entre os que estão no processo da comunicação.

 A comunicação depende da pontuação.
 A comunicação tem duas formas básicas de expressão: comunicação verbal e
não verbal, que pode ser analógica ou gestual;

 A comunicação pode ser, baseada na semelhança, imitação (simétrica), ou
baseada

no

diferente,

denota

rivalidade,

contraposição,

competição

(complementar).

Conclui-se por Barreto (2005), dentro das afirmações de Wastzlawick que, por
conseguinte, a idéia que se faz de si mesmo é o fruto de uma relação de
comunicação com o outro.
4.7.1 Comunicação, Um Direito do Cidadão

De acordo com Peruzzo (2005), até os anos de 1990 os meios de comunicação
popular em comunidades eram considerados como a forma pelas quais os
movimentos sociais utilizavam para se expressar. No decorrer do tempo a essa idéia
foi incorporada a visão de que a comunicação é um direito e um exercício de
cidadania.
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Há um posicionamento, pelo menos no nível do discurso de estudiosos, ativistas e
também de várias entidades, de que o direito à comunicação deve ser ampliado, já
que é um instrumento efetivo de democracia.
Segundo Peruzzo (2005) uma prova de que há um movimento em favor da
comunicação como um direito democrático, foi a realização da Campanha CRIS, que
se trata da reunião de organizações governamentais e não governamentais da área
de comunicação e direitos humanos de diversos países, cujo objetivo é discutir o
acesso às tecnologias de informação e comunicação, e promover um fórum mundial
alternativo, convocada pela Organização das Nações Unidas – ONU. Esta reunião
ocorreu em 12 de dezembro de 2003, em Genebra – Suíça, com a finalidade de
discutir e traçar planos de ação sobre as políticas para a administração global das
tecnologias de informação e comunicação e inclusão digital, além de exigir o
cumprimento de todos os direitos humanos nas suas dimensões civis, políticas,
econômicas, sociais e culturais.
Conforme Peruzzo (2005) o fórum realizado em 2003, resultou num documento final,
chamado “Declaração da Sociedade Civil” que foi divulgado ao final do encontro. A
referida Declaração, postula, além do direito à comunicação de todos os indivíduos,
enfatizando neste caso a inclusão digital, como também a redução da pobreza,
prática dos direitos humanos, justiça social e outros.
De acordo com a Declaração (2003) os meios de comunicação comunitária, são
importantes no sentido de que permite a participação democrática em especial às
classes menos privilegiadas e marginalizadas, principalmente aqueles independentes
manejados pela própria comunidade.
O direito à comunicação é abordado na Declaração de Direitos Humanos, de 1948,
no artigo 19º, assegurando a todo indivíduo o direito à liberdade de opinião e de
expressão, o que significa ter o direito de não ser inquietado pela expressão de suas
idéias. Porém, esta concepção vem sendo renovada no sentido de que atualmente
não faz referência apenas à comunicação no sentido do acesso como receptor, mas
também no sentido de assegurar ao cidadão e suas organizações coletivas o direito
de produzir conteúdos e difundi-los. É a democratização do “poder” de se comunicar
(PERUZZO, 2005).
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4.7.2 Os Meios de Comunicação de Massa

Os meios de comunicação de massa se destacaram no cotidiano dos indivíduos,
transformando-se obrigatório manter-se informado sobre os acontecimentos gerais. A
televisão é um dos meios mais abrangentes para esta comunicação, visto que
independe da classe social (SANTOS, NETO E FELIZOLA, 2008).
O meios de comunicação de massa ou canais de comunicação, são utilizados para
transmitir idéias ou mensagens ao público numeroso. As formas mais comuns deste
tipo de comunicação: televisão, rádio, revistas e jornais, além do cinema, teatro e
outras formas pelo viés artístico (ROSABE, 2011).
Na escala da comunicação de massa

o rádio ainda é o canal mais popular de

comunicação, já que independe que o receptor ou ouvinte seja alfabetizado; utiliza a
linguagem verbal oral, sendo que os primeiros inventos deste aparelho datam do
século XIX. No Brasil os primeiros rádios datam de 1922-25 e obteve seu auge nos
anos de 1930, com seus programas de auditório, rádio teatro, musicais e jingles,
todos absorvidos tempos depois pela televisão (ROSABE, 2011).
Porém, o jornal é considerado de acordo com Rosabe (2011), o primeiro canal de
comunicação de massa inventado pelo homem. É originário de documentos relativos
às informações dos grandes navegadores do século XVI, que em sua origem era
impresso e, somente a partir de 1936, obteve a forma que tem hoje. Atualmente
também possui a forma falada (imprensa falada, por meio do rádio) e também na
forma televisiva. Tem como base o noticiário e seu referencial é a informação. É um
meio do qual para se ter acesso deve-se saber ler e escrever.
Para além destes meios de comunicação de massa, há a internet, as TVs a cabo e
outras mídias e canais alternativos de comunicação, e sua utilização irá depender do
público que se deseja atingir, e o tipo de mensagem a ser difundida.
De acordo com Martin-Barbeiro (2003, apud, Ferreira, 2008), em conseqüência da
industrialização, surge a cultura de massa e esse movimento provoca alterações na
função social da própria cultura. Ou seja, a presença das massas passa a ser um
evento político fazendo parte da esfera das comunidades, dos assuntos do povo.
A partir daí a cultura se modifica em sua função, ou melhor, o vazio da desintegração
do público será ocupado agora pela integração do massivo e as diferenças sociais
passam

a ser negadas, escondidas.

privilegiadas

vivem as novas formas

A forma
da

como as

classes menos

existência, seja no que

há

de
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opressão, como o que essas novas relações possuem de demanda de aspirações de
democratização social (MARTIN-BARBEIRO, 2003, apud FERREIRA, 2008).
Para o autor, a mediação de massa passa a encobrir as diferenças, juntando os
gostos e está ligada a uma forma social que faz as mudanças no imaginário, onde o
conflito existente entre as classes encontra sua solução, na ilusão (MARTINBARBEIRO, 2003, apud, FERREIRA, 2008).
4.8 A Pedagogia de Paulo Freire
Para Teixeira (2007) a Pedagogia de Paulo Freire concebe educação como reflexão
sobre a realidade existencial. Deve-se então, articulá-la com essa realidade nas
causas mais profundas dos acontecimentos vividos, procurando inserir sempre os
fatos particulares na globalidade das ocorrências da situação.
O processo de ensino e aprendizagem de Paulo Freire explica Teixeira (2007), parte
da visão de “um mundo em aberto”, isto é, a ser transformado em diversas direções
pela ação dos homens.
Segundo a autora, ele atribui importância ao momento pedagógico, mas com meios
diferentes, como praxis social, como construção de um mundo refletido com o povo.
O diálogo então, é o elemento chave onde o professor e aluno são sujeitos atuantes.
Sendo, pois estabelecido o diálogo, processar-se-á a conscientização, porque:

a) há horizontalidade e a igualdade em que todos procuram pensar e reagir
criticamente;
b) parte da linguagem comum que exprime o pensamento o qual é sempre um
pensar a partir de uma realidade concreta. A linguagem comum é captada no
próprio meio onde vai ser executada a sua ação pedagógica;
c) funda-se no amor que busca a síntese das reflexões e das ações

de elite

versus povo e não a conquista, a dominação de um pelo outro;
d) exige humildade, colocando-se elite em igualdade com o povo para aprender e
ensinar, porque se percebe que todos os sujeitos do diálogo sabem sem nunca
chegar ao ponto do saber absoluto, como jamais se encontra na absoluta
ignorância;
e) traduz a fé na historicidade de todos os homens como construtores do

mundo;
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f) implica na esperança de que nesse encontro pedagógico sejam

vislumbrados

meios de tornar o amanhã melhor para todos e,
g) supõe paciência de amadurecer com o povo, de modo que a reflexão e a ação
sejam realmente sínteses elaboradas com o povo.

Freire (2011) alertou sobre dois equívocos que o ideário neoliberal o qual incorpora,
dentre outras coisas, a idéia da “autonomia” e a força do seu discurso ideológico. O
alerta vem devido aos riscos da incorporação destes pensamentos nas práticas
educacionais, traduzidas no estímulo à competitividade e ao individualismo.
Para Freire (2011) os saberes fundamentais à prática educativa baseiam-se na
crença de que a questão da inclusão do ser humano, coaduna com sua inserção num
permanente movimento de procura, e que formar é muito mais do que puramente
treinar as pessoas no desempenho de suas destrezas.
Portanto, Freire alerta aos educadores e educadoras que a responsabilidade ética
no exercício de suas práticas, vai muito além daquela que não aceita idéias como a
que pôde observar num encontro internacional de ONGs.
Freire (2011) afirma que um dos expositores oriundo de um país de Primeiro Mundo,
colocou-se contrário ao auxílio às crianças de países pobres que morrem de diarréia,
porque mantê-las viva somente prolongaria seu sofrimento.
A ética, segundo Freire (2011), tem uma linha longa e ultrapassa as esferas das
grosserias, porém, também de certas sutilezas.
Subtrai-se da afirmação acima que os indivíduos envolvidos com educação, seja ela
formal, não formal ou informal pode ser acometido de uma falsa ética (ou uma ética
óbvia e “chavanesca”), escondida numa prática preconceituosa.
Freire (2011) fala da ética enquanto natureza humana:

“Quer dizer, mais do que um ser no mundo, o ser humano se tornou
uma presença no mundo, com o mundo e com os outros. Presença
que, reconhecendo a outra presença como um “não eu” se reconhece
como “si própria”. Presença que se pensa a si mesma, que se sabe
presença, que intervém, que transforma, que fala do que faz

mas

também do que sonha, que constata, compara, avalia, valora, que
decide, que rompe.” (FREIRE, 2011 Pg.20).
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De acordo com Freire (2011) assim como na prática de cozinhar, é necessário ir
ratificando alguns saberes e retificando outros, e isto vai possibilitando que se vire
cozinheiro.
Também como no velejar se coloca a necessidade de saberes básicos como o o
domínio do barco, das partes que o compõem e da função de cada uma delas, o
conhecimento dos ventos, de sua força, seu direcionamento, as velas seu
posicionamento e combinação entre elas e o motor. Nesta prática de velejar se
confirmam e se modificam ou se ampliam esses saberes.
Freire (2011) relaciona estas práticas com a necessidade de alinhar e discutir alguns
saberes fundamentais ao ato

educativo - crítico ou progressista, e que por isto

mesmo deve fazer parte da formação e vivência dos profissionais ligados à
educação.
Para o educador Paulo Freire, o intelectual memorizador, que lê muitas obras e se
domestica” ao texto, segundo ele temeroso em arriscar-se, normalmente fala de suas
leituras quase como se estive recitando. Não percebe ou não consegue relacionar o
que leu e o que vem ocorrendo, seja no seu país, na sua cidade, no seu bairro.
Segundo Freire (2011), normalmente fala-se bonito de dialética, porém pensa
mecanicistamente, como se os livros todos cuja leitura dedica muitas horas nada
devessem ter com sua a realidade.
Considerando estas afirmações aventadas por Freire, serão expostas a seguir alguns
dos saberes necessários à prática, os quais o autor relaciona como básicos para
qualquer prática que se supõe educativo-crítica.
Porém, longe de ser uma “receita de bolo”, mas sim fomentar o “pensar certo” no
sentido de estar no mundo como seres históricos, com capacidade de intervindo no
mundo, conhecê-lo, renová-lo, modificá-lo e de produzir novos conhecimentos
prático-teóricos:
a) Ensinar exige pesquisa – “...pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e
comunicar ou anunciar a novidade.”
b) Ensinar exige respeito aos saberes dos educandos – “...os saberes socialmente

construídos na prática comunitária...” “Por que não aproveitar a experiência de
viver em áreas da cidade descuidadas pelo poder público para discutir, por
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exemplo, a poluição dos riachos e dos córregos e os baixos níveis de bem estar
das populações, os lixões...”
c) Ensinar exige a corporificação das palavras pelo exemplo – Para o profissional
não existe a postura do “faça o que mando e não o que eu faço”.
d) Ensinar exige reflexão crítica sobre a prática – A prática crítica envolve o
movimento dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar sobre o fazer.

Para Freire (2011), ninguém pode ser sujeito da autonomia do outro, além disto
ninguém amadurece de repente, as pessoas amadurecem todos os dias, ou não. A
autonomia, enquanto amadurecimento do ser, é processo, é o vir a ser.
4.9 A Terapia Comunitária como Instrumento de Apoio

A Terapia Comunitária é um espaço comunitário de partilha de experiências de vida e
sabedorias de forma horizontalizada e circular (BARRETO, 2005).
A partir da escuta das histórias da comunidade (individuais ou não), todos se tornam
co-responsáveis na procura de soluções e superação dos desafios do cotidiano, num
ambiente acolhedor.
Barreto (2005) informa, ainda que os alicerces teóricos que ancoram a Terapia
Comunitária, como instrumento de construção de redes solidárias são fundamentados
nos seguintes eixos:

1) o Pensamento Sistêmico
2) a Teoria da Comunicação
3) a Antropologia Cultural
4) a Pedagogia de Paulo Freire
5) a Resiliência.

Para o autor, estes alicerces devem ser fundamentos para que, dentre outras coisas,
haja discussão e realização de um trabalho preventivo, dando ênfase no trabalho de
grupo promovendo a formação de grupos de mulheres, jovens, idosos etc.
Trata-se de uma criação gradual da consciência social para que os indivíduos
compreendam a origem e as implicações sociais da miséria e sofrimento humano e
sobretudo para que descubram suas potencialidades.
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De acordo com Barreto (2005), comunidade é um grupo de
partilham certas condições

pessoas que

de vida: economia, cultura, religiosidade, migração,

exclusão, proximidade, e também mantém vínculo entre si, ou melhor têm interação
em diversos planos, como o social, o familiar, cultural, religioso etc.
Para o autor a importância do auto-conhecimento (comunitário), sua história, cultura
recursos disponíveis, problemas em comum, as alternativas construídas são
elementos fundamentais pois, conhecendo sua história, individualmente reconhecem
a sua própria, identificam-se.
Para que isto seja possível, Barreto afirma ainda que, a participação é a alma do
trabalho comunitário e de toda transformação social, considera ainda que a avaliação
participativa é etapa preponderante de todo o processo participativo. Participar é pois:
ação conjunta, ponto de partida, senso de responsabilidade, garantia de atendimento
às necessidades, valorização de conhecimentos e competência, além de maior
confiança e menos dependência.
4.9.1 Objetivos e Aplicação da Terapia Comunitária

Segundo Barreto (2005), a Terapia Comunitária basicamente intenciona:

a) reforçar a dinâmica interna de cada indivíduo para a descoberta de seus valores,
suas potencialidades e tornar-se menos dependentes;
b) fortalecer a auto-estima individual e coletiva;
c) promover a redescoberta e reforçar a confiança em cada indivíduo, perante a
capacidade de evoluir e de se desenvolver;
d) valorizar o papel da família e suas redes de relações;
e) suscitar em cada indivíduo, família e grupo social, o sentimento de união e
identificação com seus valores culturais;
f) favorecer o desenvolvimento comunitário, prevenindo ou combatendo situações
de desintegração dos indivíduos e suas famílias por meio da restauração e
fortalecimento dos laços sociais;
g) valorizar e promover a instituições e práticas culturais tradicionais “o saber-fazer”
e preservar a identidade cultural;
h) estimular a participação como requisito fundamental para estimular as relações
sociais, por meio do diálogo;
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i) promover a comunicação entre os diversos aspectos do saber popular e científico.
Camarotti et al (2003, apud Camargo, 2005), destaca que a Terapia Comunitária é
um procedimento técnico para o trabalho terapêutico em grupo, que busca promover
a saúde e atenção primária em saúde mental. Segundo este autor, ela funciona de
maneira fomentadora da cidadania, redes sociais solidárias e também, da identidade
cultural de comunidades pobres, por meio de equipes de instituições privadas,
públicas ou voluntárias.
Camargo (2005), ao acompanhar a aplicação da Terapia Comunitária, observou que,
apesar de pressupor as relações sistêmicas e horizontalizadas, de maneira a
minimizar a figura de um especialista, na prática ela tem pressupostos e regras que
organizam o trabalho grupal.
De acordo com Camargo (2005), as sessões possuem figuras (o terapeuta
comunitário), e o co-terapeuta que, mesmo perseguindo as relações horizontais, não
deixam de ser especialistas na condução do grupo, inclusive

e, até mesmo na

condição de sujeitos que ocupam uma posição simbólica de quem possui um saber
científico, aquele que o restante do grupo não tem.
Porém, Camargo (2005), ressalta a importância desta prática, considerando que
aborda aspectos socioeconômicos e culturais, relativos a um grande contingente de
população, permitindo que a problemática

da exclusão social, a pobreza e a

violência, serem abordadas de maneira que vá de encontro à novas possibilidades de
enfrentamento destas situações.
4.9.2 As Etapas para Aplicação da Terapia Comunitária

De acordo com Barreto (2005), esta técnica pode ser aplicada em qualquer espaço
comunitário, sendo da escolha dos próprios participantes e lideranças comunitárias.
Para Barreto (2005) é importante que participe, também indivíduos que possam
formar uma equipe de animação, por exemplo: violeiros, catequistas, sanfoneiros
etc.). Também cuidar de detalhes como organizar o espaço de maneira que tenha
merenda, cuidado com o local, enfim tornar o ambiente agradável e descontraído.
Com os horários e locais definidos e preparados, as seis etapas que compõem
devem ser iniciadas.
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Camargo (2005), descreve a seguir um resumo do que ocorre em cada uma das seis
etapas, a saber:

1ª) Etapa – O Acolhimento

Em primeiro lugar deve-se ambientar o grupo, deixando-o à vontade, e auxiliando
para que se sintam bem instalados. Deve-se formar um grande círculo a fim de
poder observar e bem ouvir a pessoa que fala. O silêncio deve ser rigorosamente
respeitado. A sessão deverá ser conduzida pelo terapeuta e um co-terapeuta . Este
último dá início e depois passa para o terapeuta que irá conduzir o grupo, porém
sempre auxiliando no que for necessário. É importante manter o clima amistoso,
valorizando as pessoas e suas histórias de vida, no rito, por meio de celebração de
seu nascimento, por exemplo. Não é raro encontrar pessoas nestes grupos que
nunca tiveram uma comemoração de aniversário.
Em seguida, o co-terapeuta comunitário explica as regras e condições para o
funcionamento do grupo.
As regras básicas são o silêncio, enquanto alguém fala; falar sempre da sua própria
experiência, usando somente a 1ª. Pessoa; não dar conselhos ou fazer discursos ou
sermões nem julgamentos ou expressões que possam constranger a pessoa que se
expõe naquele momento; entre uma fala e outra, os participantes podem sugerir uma
música, provérbio, poema ou uma frase que ilustre história narrada; é elementar o
respeito a história narrada e ao narrador.

2ª) Etapa – A Escolha do Tema

O terapeuta condutor da sessão deverá perguntar ao grupo se alguém quer iniciar
falando sobre o que lhe está provocando sofrimento; é importante que o haja
estímulo para que alguém inicie a fala, e a estratégia adequada é utilizar algo como
um ditado popular, por exemplo: “ quando a boca cala, os órgãos falam. Quando a
boca fala, os órgãos saram”. Também falar de acolhimento que mostre para as
pessoas a importância de compartilhar suas experiências com o grupo como:

“... quem guarda, azeda, quando azeda, estoura, e quando estoura,
fede”... (BARRETO, 2005, p. 65).”
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“... muitas vezes é necessário desabafar, falar sobre alguma
preocupação que incomoda e por vezes escolhemos a pessoa ou o
lugar e hora errados e, acaba por virar fofoca, o que nos causa ainda
mais sofrimento...; daí a importância deste espaço, de confiança,
pois aqui nada poderá ser julgado e há a certeza de que todos
colaborarão...” (CAMARGO, 2005, p. 39)

Ao início do relato, o terapeuta deverá anotar o nome e sintetizar o que foi dito dando
sugestões para serem breves neste primeiro momento. Ao final o condutor deve
relembrar os relatos e pedir ao grupo que faça a escolha e a justifique. Após a
escolha este será sua abordagem aprofundada naquela sessão. Porém, antes o
terapeuta dever verificar com o restante das pessoas que expuseram suas questões,
se estão de acordo ou insatisfeitos de não terem suas histórias sido escolhidas. Em
caso positivo, ele falará com a pessoa ao final da sessão.

3ª. Etapa – Contextualização

A pessoa escolhida pelo grupo, durante esta fase, deverá dar maiores detalhes, do
relato para que sejam dirimida dúvidas relativas ao seu problema (em torno de 15
minutos). Logo após, os demais participantes, podem fazer perguntas, sempre
orientadas de que o objetivo não investigar o problema alheio, por mera curiosidade,
e sim entendê-lo melhor. Não se deve julgar, efetuar questionamentos que induzam a
resposta ou dar conselhos.

Nesta fase intenciona-se conduzir a pessoa a

desencadear uma reflexão sobre sua própria vida, enquanto esta tenta responder as
perguntas efetuadas pelo grupo, valorizando o seu potencial para solucionar suas
questões. O terapeuta no momento adequado,

deverá conduzir para a próxima

etapa.

4ª Etapa – Problematização

Neste momento a pessoa, cujo relato é o foco do dia, silencia e o terapeuta deixa de
lado sua história, não faz questionamentos e apresenta um detalhe, um ponto-chave
que permita a reflexão pelo grupo.
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O ponto-chave, é uma pergunta, durante a terapia e o terapeuta comunitário, após
identificar e definir a situação-problema, deverá estabelecer um ou mais pontoschaves para promover a reflexão coletiva sobre o tema da sessão, o ponto central
pode ser do tipo “coringa” ou então “simbólico”.
O ponto “coringa” consiste em expor um questionamento que facilite a identificação
dos participantes com o problema colocado, por exemplo:
alguém do grupo já vivenciou

lançar a questão se

algo semelhante e o que fez para solucionar ou

superar?
Já o ponto “simbólico” poderá ser definido por meio de uma metáfora, um sentimento
ou ainda, de palavras-chave que tenham surgido durante a contextualização. Neste
momento o compartilhamento de experiências ruins e a forma com que as pessoas
as superaram é crucial. Os participantes passam a se expor e falar deles próprios
com relação a situações que tenham relação com a questão chave, estrategicamente
transforma-se numa retribuição da experiência ouvida por eles.

5ª. Etapa – Rituais de Agregação e Conotação Positiva

A finalização da sessão é marcada pela conotação positiva que o terapeuta
comunitário deverá dar ao fato relatado. A estratégia é a valorização, agradecimento,
a coragem o esforço, determinação e a sensibilidade do grupo, que em diversas
circunstâncias, tenta ofuscar a dor e o sofrimento. A idéia não é a valorização do
sofrimento mas reconhecer o esforço e a vontade de superação das dificuldades.
O terapeuta conduz o grupo a formar duas rodas, e que as pessoas que se
expuseram fiquem ao centro. O restante do grupo abraçado e em movimento
pendular com o corpo, deve ser perguntado, sobre qual foi o aprendizado ocorrido
naquela sessão de terapia, porém devem-se perguntar a si mesmos em voz alta,
desta maneira, retribuem e valorizam a experiência colocada.
Para o encerramento é necessário que seja feita de maneira especial, em forma de
celebração, com música, poesia, conversando entre si sobre o “aprendizado do dia”,
trata-se de um momento de reflexão sobre o que foi vivenciado.

6ª. Etapa – Avaliação da condução da terapia
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Busca-se neste momento, avaliar a condução da Terapia e o impacto causado sobre
os terapeutas, a fim de se verificar o processo de formação do terapeuta e o
reconhecimento do grupo como fonte de conhecimento.
Barreto (2005), explica que esta fonte de conhecimento é importante para lidar com
questões que, dentre outras coisas, podem prejudicar a sessão, como:

a) Como lidar com uma pessoa fanática;
b) O que fazer quando alguém fala demais;
c) O que estes terapeutas podem ou não fazer;

Uma situação bastante possível:
“...Tudo isto que foi dito até o momento é besteira. O
verdadeiro remédio para superarmos nossos problemas é
Jesus. É ele que é nosso remédio, nosso salvador”...
(BARRETO, 2005, p. 85).

Ao dizer esta frase, o indivíduo estará desqualificando o trabalho de todo o grupo,
distorcendo o que o próprio Cristo diz, pois segundo o que foi ensinado por Ele, onde
estiver mais de duas pessoas reunidas em seu nome, ali também estará.
A conduta do participante estará abafando todo o esforço da comunidade para a
superação de suas dificuldades, pois é como se nada pudesse ser feito, afinal tudo
só dependeria de um pastor, padre ou outro líder para resolver a questão.
Um exemplo do que pode ser respondido, de acordo com Barreto (2005), é que
Deus ajuda os indivíduos por meio de outros, mas é necessário que a pessoa
também queira ser ajudada.
4.10 As Interfaces Socioeducativas da Pedagogia Freireana
e a Terapia Comunitária
Segundo Lazarte (2010) há vários aspectos da pedagogia de Paulo Freire que se
encontram incorporados na Terapia Comunitária. Dentre eles, cabe aqui mencionar a
“criticidade”

(como

oposição

à

visão

ingênua,

alienada,

do

mundo),

a

contextualização, a problematização, o caráter dialógico da construção do
conhecimento, da construção da realidade, a noção do opressor introjetado no
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oprimido como um obstáculo à liberdade, bem como, a noção de que o processo
educativo é sempre de duas vias: todos aprendem, o educador e o educando, isto é:
todos somos educadores - educandos, por um lado, e, por outro, a noção de que
todos somos geradores de saberes e de visões de mundo irredutíveis umas às
outras, em um movimento contínuo de mútua contradição e complementariedade. A
compreensão de que a vida é um processo incompleto, é outra das características do
pensamento de Paulo Freire.
Estas noções são algumas que se apresentam como relevantes. E em alguns
momentos podem parecer muito simples, porém, como conseqüência dessa mesma
simplicidade o seu efeito libertador nas rodas de Terapia Comunitária, e na formação
de terapeutas comunitários, já que toda ela tende a ser um processo constante de
auto-descoberta e libertação, é bastante evidente e constante.
Para Lazarte (2010) isto é ver as coisas em processo, perceber-se num contexto de
oposições e de contradições que é a vida. Poder ver-se no contexto das
circunstâncias em que cada um foi sendo moldado, passando a ser um analista de si
mesmo e das pessoas em redor, e não mais espectador passivo.
Perceber-se co-responsável na criação das circunstâncias em que se vive e atua,
nas quais se descobrem recursos próprios e coletivos para a emancipação do que o
oprime, e não mais como vítima. Perceber-se, portanto, como sujeito construtor de
modos de vida e visões de mundo, de relações sociais que oprimem, mas também,
podem e devem libertar, ou melhor, assumir a pessoa que se é e que se está sendo
e as rédeas de seu destino. Ou seja: sujeito ativo, criativo, capaz (o eu posso
individual e coletivo), autor das próprias escolhas e dono da própria vida. Tudo isto
em movimento e não mais a vida como passividade, submissão, aquiescência, mas
como atividade, criatividade, compromisso consciente.
Lazarte (2010), conclui que é possível reconhecer no pensamento de Paulo Freire, a
marca de pensadores como Sócrates, Karl Marx, Max Weber, e Martin Buber. Os
ensinamentos de Jesus Cristo também têm sido rastreados como uma das fontes de
inspiração da pedagogia freireana.
4.11 O Teatro e suas Interfaces Pedagógicas
A palavra teatro, de acordo com Klick Educação (2012), é originária do idioma grego
e seu significado, num primeiro momento, é “miradouro”, o lugar de onde se
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observa. Entre os termos utilizados para indicar os logradouros cênicos, theatron
indicava a platéia colocada anterior à orquestra, envolvendo-a com três lados como
numa figura de trapézio ou em semicírculo. O edifício como um todo era chamado

odeion, que significa auditório.
O teatro nasceu dos rituais realizados nas sociedades primitivas, especialmente a
egípcia, as quais tinham a crença de que danças imitativas davam-lhes poderes
sobrenaturais para controlar acontecimentos ou fatos tais como a fertilidade da terra
e o sucesso em batalhas, e até para expulsar maus espíritos.
Ainda de acordo com Klick Educação (2012), com a evolução da linguagem e o
surgimento da civilização helênica, a teatralização passou a ser praticada em
festivais dedicados ao deus do vinho chamado Dionísio na Grécia. Uma poesia
cantada chamada ditirambo, oferecida ao deus nas solenidades urbanas, fez surgir o
drama e a ficção, evoluindo para a forma teatral contemporânea.
Na Idade Média o teatro – era corriqueiramente encenado dentro das igrejas com o
objetivo ensinar o caminho da salvação aos fiéis. Com o Renascimento e a
redescoberta da cultura greco-latina, o teatro também passou a ser profano ou seja,
sem relação com a fé ou a religiosidade, representado em lugares específicos e nas
ruas.
Autores como Shakespeare mantiveram alguns aspectos da herança medieval,
enquanto a tragédia clássica brilha com Jean- Baptiste Racine (1639-1699) e Pierre
Corneille (1606-1686).
4.11.1 A Origem do Teatro no Brasil
Segundo Portal São Francisco (2012) o teatro brasileiro originou-se a partir do
século XVI, por volta do ano de 1564. Os padres Jesuitas, vieram para catequizar os
índios, e com isso trouxeram suas influências culturais como, por exemplo, a
literatura e o teatro. O teatro foi usado pelos padres da Companhia de Jesus como
instrumento pedagógico, primeiramente para ensinar os princípios religiosos, pois os
índios tinham uma tendência natural para a música e a dança. Desta forma os
Jesuítas se utilizaram de elementos da própria cultura indígena e encontraram no
teatro a linguagem mais eficaz como instrumento de "civilização", sendo muito mais
eficiente do que o sermão.

75
Portanto, o teatro no Brasil tem origem religiosa, bem como boa parte das
manifestações culturais. O Padre Anchieta escrevia as peças, por volta dos anos de
1567 e 1570 e foram representadas em várias regiões (PORTAL SÃO FRANCISCO,
2012).
Até 1584 as peças eram escritas em tupi, português ou espanhol, quando então
incorporaram também o latim. As peças tinham sempre fundo religioso, moral e
didático, representados por personagens de demônios, santos, imperadores e
algumas vezes apenas simbolismos, como o amor ou o temor a Deus. Os atores
eram os índios domesticados, os futuros padres, os brancos e os mestiços
(mamelucos). Todos atuando de improviso em peças apresentadas nas igrejas,
praças e colégios (PORTAL SÃO FRANCISCO, 2012).
A partir do século XIX (meados de 1838), o teatro brasileiro ganha forças com o
Romantismo, impulsionado por alguns grandes escritores como Martins Pena, que foi
um dos pioneiros com suas comédias de costumes, Artur de Azevedo, João Caetano,
José de Alencar e Machado de Assis.
Ainda segundo informações do Portal São Francisco (2012), o teatro somente se
desenvolveu no Brasil, tomando proporção de espetáculo, quando escravos
brasileiros libertados na Nigéria, em 1880, fundaram a primeira companhia dramática
brasileira, a Brazilian Dramatic Company.
Porém, apenas em 1900 o teatro foi realmente consagrado e, embora tenha
enfrentado fortes crises políticas no país, conseguiu, não sem muita luta, a sua
independência.
Um dos momentos mais críticos vividos pelo teatro foi na época da ditadura. Entre
1937 e 1945 e, não fosse a ideologia populista que se manteve ativa por meio do
teatro de revista, ele teria sido extinguido. Surgem as primeiras companhias estáveis
do país, com nomes como Procópio Ferreira, Jaime Costa, Odilon de Azevedo entre
outros (PORTAL SÃO FRANCISCO, 2012).
Outro período marcante foi quando Paschoal Carlos Magno fundou o Teatro do
Estudante do Brasil em 1938. A partir daí começam a surgir as companhias
experimentais de teatro, que estendeu-se ao longo dos anos, marcando a introdução
do modelo estrangeiro de teatro no país, iniciando-se então a encenação moderna
no Brasil.
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Já o Teatro Brasileiro de Comédia - TBC, companhia que produzia teatro da
burguesia para a burguesia, foi fundado 1948 pelo italiano Franco Zampari
importando técnicas e repertório, com tendências para a estética do culturalismo.
Por volta de 1957 surgiu o Teatro de Arena de São Paulo, que foi a porta de entrada
de muitos amadores para o teatro profissional, e nos anos seguintes tornaram-se
verdadeiras personalidades do mundo artístico (PORTAL SÃO FRANCISCO, 2012).
O Golpe Militar ocorrido em 1964,

trouxe para os diretores e atores de teatro

diversas complicações. A censura fez com que muitos artistas tivessem que
abandonar os palcos e buscar asilo em outros países. Restava às gerações futuras
manterem vivas as raízes já firmadas, e dar um novo rumo ao novo estilo de teatro
que estaria para surgir.
4.11.2 O Teatro Popular como Instrumento: Comunicação e Participação

Segundo Garcia (2004), a segunda década do Governo Militar que subiu ao poder
em 1964, foi marcada pela ação de muitos movimentos que, na base da sociedade
civil, tinha o perfil da resistência democrática, que mais tarde culminaria na abertura
política dos anos 80. Estas ações, caracterizaram-se por uma tendência formada
pelos grupos de teatro.
Estes grupos

deslocando-se dos centros produtores, instalavam-se em bairros

periféricos, buscando aliar um esforço de militância, semi-clandestina, com a tentativa
de encontrar para seus espetáculos uma linguagem popular, acessível a essas
comunidades, era o Teatro da Militância.
Porém, segundo Garcia (2004), já no final da década de 1950 e durante a seguinte
(1960), no Brasil havia grupos que estudavam a cultura popular e pesquisavam
temas nacionais. Nesta época duas formas diferentes de realizar teatro começavam
a se destacar: Teatro de Arena e o Oficina.
Os atores do Teatro Oficina de uma maneira muito própria e, os atores do Arena de
forma muito original tinham em comum caracterizar personagens imprimindo-lhes
verdade cênica que já fora objeto de estudo e empenho dos integrantes do TBC –
Teatro Brasileiro de Comédia, que fizeram escola e foram admirados pelo
profissionalismo com que caracterizaram suas montagens e produções.
Eram distintos esses grupos em suas determinações de partida: seus inícios levaram
a caminhos diferentes

mas

alcançaram um público de

estudantes

e de
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classe média. Fizeram cenas que foram presenciadas por uma audiência cativa.
Experimentaram modos de fazer e os foram consagrando aos poucos, gerando a
expctativa quanto a cada uma de suas produções.
Essas experiências deram abertura à criação de outros grupos que sentiram poder
experimentar também a linguagem, a expressão, a criação cênica, enfim “vamos
fazer teatro!”.
Essa podia ser a partida para a empreitada cênica em espaços improvisados e a
partir de grupos oriundos de centros acadêmicos. Desta forma ocorreu com o teatro
Casarão, por exemplo, e com o grupo de teatro do 'Centro Acadêmico XI de Agosto'
da Faculdade de Direito do largo São Francisco. O Teatro popular ganha força,
porém sofre perseguições. Poucos grupos se mantiveram, mas a idéia de uma arte
libertadora brotou.
Se o processo de criação (geração de sentido) e recriação (restauração do sentido)
pode gerar algo novo, que leve a transformações (do indivíduo e da sociedade), ele
se faz via processo de aprendizado.
No universo desta pesquisa, delimitado pelo ambiente de representações teatrais, o
problema que se coloca é: como ocorrem aprendizado e sentido nas realizações de
teatro para aqueles que delas participam diretamente como sujeitos? (ALTIERI,
2007).
Para Teixeira (2007) a técnica teatral pode ser empregada como um método de
educação popular, pois contribui para a compreensão do indivíduo e sua
contextualização dos fatos sociais.
O aspecto pedagógico do Teatro do Oprimido, por exemplo, é explicitamente referido
pelo educador Paulo Freire através da sua linha Pedagógica.
Segundo Nolasco e Arias (2007) nos Movimentos Sociais voltados para educação
popular, foi observado que o processo do aprendizado se dá no curso da luta destes
movimentos. Em se mobilizando para discutir formas e atuação para a resolução de
problemas concretos vivenciados pelo grupo social ou comunidade, a própria luta
torna-se o conteúdo de conhecimento.
Dentro desta mesma perspectiva encontra-se o Grupo Teatral União e Olho Vivo –
TUOV, que segundo Grassi (2006, apud Vieira 2007) o principal é a troca de
experiências culturais com as comunidades menos favorecidas. Teatrólogo e criador
do Teatro do Oprimido Augusto Boal teve forte ligação com este grupo, dentre
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muitas convergências, mais que teatro, tanto um quanto outro são transmissores de
idéias. Possuem caráter crítico, envolvente e participativo.
A fluência de comunicação entre o grupo e sua platéia, foi motivo de alegação de que
as peças do TUOV eram manifestações políticas (dado o período histórico no qual
nasceu). Por três meses durante o ano de 1973 não puderam atuar e tiveram todo o
material apreendido (VIEIRA, 2007).
De acordo com Pozo (2011), em seu estudo sobre o Teatro do Oprimido, uma vez
que sua metodologia não procura respostas aleatórias na solução de problemas da
arte em si, e parte do questionamento das conjunturas políticas, ela proporciona
aproximação no plano das relações internas e subjetivas dos indivíduos. Desta
maneira, é capaz de desvendar correntes de opressão, internalizadas numa história
transformada em corpo, ou melhor, as vivências, experiências e sinais que são
registradas num longo conflito social.
As artes cênicas, conforme afirma Pozo (2011), especialmente, constituem um dos
aspectos mais atraentes para enxergar os sintomas da sociedade, onde as técnicas
do Teatro do Oprimido se constituem num ótimo exemplo dessa interação “dialética”,
pois esta forma de fazer teatro tem aperfeiçoado, tanto pelas mudanças ocorridas na
última metade do século XX, quanto pelos confrontos teóricos sobre o papel do
artista na cultura atual.
Boal (1977)

afirma que o teatro

é intrinsecamente político e a condição de

espectador por si só constitui-se numa forma de opressão, e por isto a forma de
fazê-lo pode ser uma metodologia de intervenção social, a qual pretende transferir a
este mesmo espectador, os meios de produção teatral, levando-o a participar em
temas que o tocam e o estimulam a expressar a própria vivência mediante as
situações cotidianas.
Segundo Freire (1989 apud Teixeira, 2007) o ato de aprender só se dá na medida em
que os indivíduos dele participam livre e criticamente.
Pozo (2011)

afirma em suas observações sobre as oficinas de capacitação de

mediadores (ou coringas) das técnicas do Teatro do Oprimido - TO, que esta forma
de arte permite e dá liberdade em incorporar e criar novos “jogos”, maneiras de atuar,
pois incorpora

teatro de rua, técnica circense, exercícios de interpretação. O

aparente ecletismo explica-se, devido às necessidades específicas dos grupos que
muitas vezes tem características diferenciadas, e portanto, amplia-se o grau da
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vivência teatral pelo compartilhamento e encenação que vão às diferenças culturais
ou de gênero.
Dentre as vantagens de se utilizar as técnicas do teatro popular, na linguagem do
Teatro do Oprimido, que comunga com o TUOV, especialmente em comunidades, é
que trata-se de um instrumento múltiplo de comunicação e participação.
De acordo com Pozo (2011) ao promover a liderança comunitária, valoriza-se a
cultura participativa das comunidades excluídas, como parte das políticas de inclusão
social. Também, tem traçado pontes entre as políticas públicas e a participação
popular, mediante a capacitação de novos multiplicadores para a canalização do uso
das técnicas na própria função, ou propor trabalhos que estejam inseridos em outras
áreas, como saúde pública, educação e desenvolvimento e segurança comunitária.
4.12 O Teatro do Oprimido: Técnicas e Interfaces

Segundo Soares e Silva (1998) o Teatro do Oprimido concebido pelo teatrólogo
Augusto Boal, é um empreendimento político-cultural, que usa as técnicas de
dramaturgia para facilitar o entendimento, a busca e compreensão de alternativas
para problemas pessoais e comunitários (interpessoais). Através da prática de jogos,
exercícios e técnicas teatrais são estimuladas e fomentadas a discussão e a troca.
O Teatro do Oprimido objetiva a realização de reflexões sobre as relações de poder,
explorando histórias entre opressor e oprimido, onde o espectador assiste e participa
da peça. Todos os textos são construídos coletivamente a partir das histórias de vida,
baseados nas experiências e problemas típicos da coletividade, como a
discriminação,

o

preconceito,

o

trabalho,

a

violência,

entre

outros.

Assim, o público assiste à peça, que é reiniciada a partir da iniciativa do condutor da
sessão de fórum, o coringa. Este coringa tem a função de estimular o público a
participar do jogo. Ele convida os espectadores a entrarem em cena, substituindo o
protagonista, e apresentarem alternativas para a conclusão da peça ou das questões
colocadas.
Segundo, Rosenfeld (1996) o coringa, é o personagem “ onisciente” que muda, faz
inversões, remodela sob nova perspectiva uma determinada cena, desde que sinta a
necessidade de mostrar ou chamar a atenção, alertar sobre alguma coisa mais
significativa, mantendo-se numa função mais crítica e distante. Trata-se de um
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“personagem mediador” que auxilia na construção do texto e também debate com as
pessoas presentes se as alternativas propostas.
Esse teatro utiliza uma concepção de obra inacabada. O ato é intitulado “esquete”,
ou seja, um “esboço de ato”, e não tem um fim determinado ou previamente dado. A
intervenção do público é que define o final da cena. Desta maneira os participantes
deixam de ser meros espectadores, apresentando alternativas para a questão
debatida e se envolvendo na discussão do problema (SOARES e SILVA, 1998).
Para o autor, esta forma de Teatro tem aspectos pedagógicos, sociais, culturais,
políticos e terapêuticos. Chama a atenção da população (espectador) para que, ao se
identificar com o tema debatido, participe da trama da peça, tornando-se protagonista
da história. Fomenta o indivíduo a refletir sobre determinada situação, polemizando-a
junto com os outros espectadores.
Nas ações do governo, o Teatro do Oprimido tem sido utilizado para encorajar a
participação popular na discussão das questões, constituindo um instrumento de
educação para a participação. Ao estabelecer temas para discussão coletiva,
envolvendo a população no debate dessas questões, estimula a criatividade e a
capacidade de propor alternativas para problemas do cotidiano.
O primeiro município a utilizar o Teatro do Oprimido como uma política pública foi o
Rio de Janeiro em 1986. Em São Paulo em meados de abril do ano de 1997, a
Prefeitura Municipal de Santo André fundou o grupo do Teatro do Oprimido,
apresentando-se em eventos públicos para a população em geral e em eventos
internos para os servidores municipais visando a realização de debates dos mais
variados temas.
Este grupo foi assessorado pelo Centro do Teatro do Oprimido do Rio de Janeiro.
Também teve participação efetiva na montagem de uma escola de samba com seis
alas e cada uma delas com um tema inerente às questões daquele município, como
educação, cultura, meio ambiente.
Desta forma, expuseram a situação atual de cada uma destas áreas e apresentaram
sugestões e propostas a serem implementadas. Isto prova que é possível tratar de
assuntos de interesse comunitário com arte e participação dos maiores interessados
(SOARES e SILVA, 1998).
Pozo (2011) explica a figura do “Coringa”, para ele é o conceito central do trabalho; o
termo é uma aplicação experimental fundamentada pela linha inovadora do teatro
“épico brechtiano”, que amplia as capacidades do “efeito de distanciamento do ator”.
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A forma de interpretação pelo sistema coringa, criada por Boal, inicialmente no
Teatro de Arena, foi o ícone das inovações cênicas com raízes “político-estéticas”.
De acordo com Pozo (2011) o sistema coringa na proposta do TO insere e
desenvolve as seguintes funções: 1. a suspensão do papel do protagonista, quer
dizer, elimina a relação alienada entre o ator e seu personagem; 2. cria uma estrutura
de dramaturgia que enfatiza a narração coletiva; 3.há um ecletismo de gênero e estilo
que permite em cada cena arriscar-se na troca e na combinação de referências de
estilos; 4. usa-se a música como portadora de conceitos – nesse sistema, a trilha
sonora intenciona representar um contraponto conceitual do texto e induz a platéia ao
distanciamento ou a emoção.
O Teatro do Oprimido, conforme afirma Pozo (2011), inicia-se por meados de 1970,
numa época caracterizada pela crise do teatro latino-americano, que estava imbuído
num movimento teatral de resistência às formas de coerção política.
No Brasil o regime ditatorial, deixou um legado irreversível na vida cultural e no meio
acadêmico, e seus efeitos traumáticos foram sentidos pelo silenciamento e pela
censura instalada. Até hoje, ainda abrem-se arquivos sobre os crimes cometidos
nesse período.
A cultura de resistência forçou-se a criar uma forma de teatro de denúncia das
atrocidades, apesar de não ter sido apenas nessa época em que ocorreram
movimentos de contracultura; o Teatro Experimental do Negro – TEN, de Abdias do
Nascimento e posteriormente Augusto Boal, já antes haviam produzido formas de
resistência à cultura e ao pensamento político mais conservador (POZO, 2011).
Pozo (2011), destaca também algumas das interfaces do TO, com a pedagogia de
Paulo Freire, a qual sistematiza um fazer da educação popular, que já desde início
problematiza , dialoga e comunica.
Para Freire, segundo Pozo o conhecimento deve andar em caminhos da prática e
nesse percurso ocorre a reflexão por meio do corpo humano que está resistindo e
lutando, portanto, aprendendo e tendo esperança.
Desta maneira, a pedagogia freireana, faz um levantamento do universo “vocabular”,
organiza círculos de cultura e a ativação do processo de conscientização – isto
subsidia, dá suporte conceitual às técnicas do TO.
De acordo com Pozo (2011, p.5), “uma verificação nas fontes bibliográficas comprova
que o enfoque da educação popular e do TO compartilham o cuidado pela história
viva dos sujeitos mas também se distanciam na reprodução das cenas de
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opressão e na possibilidade de se multiplicar através da encenação no interior de
grupos heterogêneos”.
4.12.1 Análise das Técnicas do Teatro do Oprimido

Boal (1977) afirma que para que se compreenda a “Poética do Oprimido” deve-se ter
em mente sempre o objetivo fundamental: transformar o povo “espectador”, ser
passivo no fenômeno teatral, em sujeito, em ator, em transformador da ação
dramática. Afirma ainda que, Aristóteles, filósofo grego da Antiguidade, propõe uma
“Poética” em que os espectadores delegam poderes a um personagem. Este então,
atua e pensa em seu lugar; já Brecht (Berthold Friedrich Brecht dramaturgo alemão,
do início do século XX, que influenciou fortemente o teatro moderno) propõe uma
Poética em que o espectador delega poderes ao personagem para que ele atue em
seu lugar, porém dá-se ao direito de pensar por si mesmo, podendo opor-se ao
próprio personagem.
O autor conclui que no 1º caso, dá-se a “catarse” e no 2º a conscientização. No seu
caso, a Poética do Oprimido propõe a própria ação, pois o espectador não delega
poderes, assume o papel de protagonista, transforma a ação dramática inicialmente
proposta, ensaia soluções possíveis, debate projetos modificadores. Ou seja, o
espectador ensaia preparando-se para a ação real.
Pelos motivos colocados, Boal (1977) acredita que o teatro não é revolucionário em
si mesmo, mas com certeza é um excelente ensaio da revolução. Para ele o
espectador liberado, um homem íntegro, se lança a uma ação, não importando se é
fictícia, mas sim que é “ação”.
Boal conclui então que todos os grupos teatrais verdadeiramente revolucionários
devem transferir ao povo os meios de produção teatral, para que este possa utilizálos à sua maneira e para os seus fins. O teatro é uma arma e é o povo quem deve
manejá-la.
As diversas técnicas empregadas são a seguir descritas pelo Centro do Teatro do
Oprimido – CTO (2011):

a) O Teatro Imagem: conjunto de técnicas que transformam questões, problemas ou
até mesmo sentimento em imagens reais. Procura-se a compreensão dos fatos
por meio da linguagem das imagens. Nesta técnica a encenação baseia-se nas
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linguagens não-verbais. Esta foi uma saída encontrada por Boal para trabalhar com
populações indígenas, de diferentes etnias de línguas maternas diferentes que
participavam de um programa de alfabetização e necessitavam comunicar-se entre
si.

b) O Teatro Jornal: trata-se de um conjunto de técnicas que dinamizam notícias de
jornal, dando-lhes formas diferenciadas de interpretação. Nesta técnica há
encenação dos fatos que estão nas entrelinhas das notícias. Foi criada em 1971 no
Teatro de Arena de São Paulo e foi utilizada na época da ditadura militar a fim de
revelar informações distorcidas pelos jornais sob censura, sendo ainda hoje utilizada
para mostrar as manipulações utilizadas pelos meios de comunicação.
c) O Teatro Invisível: No Teatro Invisível a vida real é revelada como teatro e é
realizado no local onde a situação encenada deveria acontecer, surgiu como
resposta à impossibilidade, ditada pelo autoritarismo, de fazer teatro dentro do teatro,
na Argentina. Uma cena do cotidiano é encenada e apresentada no local onde
poderia ter acontecido, sem que se identifique como evento teatral. Desta forma, os
espectadores são reais participantes, reagindo e opinando espontaneamente à
discussão provocada pela encenação. A preparação deve ser como a de uma cena
normal com os atores interpretando a idéia central, um roteiro pré-estabelecido com
início, meio e fim e deve ser ensaiado. A diferença está no fato Teixeira (2007)
explica que o Teatro Invisível é uma técnica de representação de cenas cotidianas,
onde os espectadores são os reais participantes do fato ocorrido, reagindo e
opinando na discussão provocada pela encenação.
d) Teatro Fórum: Nesta técnica a barreira entre palco e platéia é destruída e o
diálogo implementado. A encenação é produzida baseada em fatos reais, na qual
personagens oprimidos e opressores entram em conflito, de maneira clara e objetiva,
defendendo seus desejos e interesses. No confronto, o oprimido fracassa e os
espectadores são estimulados, pelo mediador (Coringa), a entrar em cena,
substituindo o protagonista (oprimido) e procurar alternativas para o problema
encenado.
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e) Arco Iris do Desejo: Quando em 1980, na França Augusto Boal e Cecília Boal
defrontaram-se com situações de opressões ligadas à subjetividade, sem relação
com uma agressão física ou impedimento real na vida cotidiana. Um arsenal de
técnicas que analisam os opressores internalizados, o Arco Iris do Desejo, foi a
resposta à tal demanda. Esta técnica é conhecida como o Método Boal de Teatro e
Terapia. Trata-se de um conjunto de técnicas terapêuticas e teatrais utilizadas no
estudo de casos onde os opressores foram internalizados, instalando-se na cabeça
de quem vive o oprimido pela repercussão dessas idéias e atitudes.

f) Teatro Legislativo: É um novo sistema ou uma técnica mais complexa já que inclui
todas as formas anteriores e outras especificamente parlamentares. Tudo começou
quando Boal, foi convencido por outros colegas a candidatar-se a Vereador. Aceitou
mediante a possibilidade de poder fazer “uma campanha teatral”.
A idéia era fazer teatro como política e não apenas teatro político. Nesta técnica a
atividade política é exercida para transformar em lei a necessidade

colocada e

debatida de maneira lúdica por meio da cena de Teatro Fórum. Ou melhor, é a
política feita mesmo por aquelas pessoas que dizem ser avessas a política. Esta
frase expressa a insatisfação com a atuação de representantes do povo.
Com o Teatro Legislativo as pessoas percebem que fazer política é da própria
natureza humana e que tudo é questão política. Mostra também que quem tem esta
postura toma a decisão política de recusar-se

a fazer algo para mudar alguma

situação que o oprime.

Teixeira (2007) esclarece que, o Teatro Legislativo é uma experiência sociocultural
que tem o objetivo de produzir propostas legislativas e/ou jurídicas, a partir da
intervenção do espectador em espetáculos de Teatro Fórum. É uma forma de
implantar

o conteúdo político do Teatro do Oprimido. Partindo das questões

cotidianas da comunidade, é feito um levantamento de informações para a
elaboração de leis.
Desta forma os grupos populares montam peças de Teatro Fórum e as apresentam
para vários públicos.
A platéia efetua intervenções no Teatro Fórum e estas são anotadas em relatórios,
cujas análises são a base para a formulação de novas leis.
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As técnicas do Teatro do Oprimido podem ser utilizadas por qualquer grupo, já que
permite a troca de informações e experiências na medida em que os problemas vão
surgindo no decorrer da encenação. Já a conduta do “coringa” foi estudada e
analisada por Boal, através da observação destes em ação e constatou que cada um
se comporta segundo suas próprias características e personalidades (TEIXEIRA,
2007).
Apesar da afirmação acima, para o papel desempenhado pelo coringa é necessário
evitar qualquer manipulação e indução do espectador, não deve decidir nada por
conta própria, enuncia as regras e a partir daí deverá aceitar até mesmo que a
platéia altere tais regras etc.
O coringa exerce uma função pedagógica, assume o papel conciliador, mediador do
jogo. Deve questionar a platéia, pode interferir e retomar algum ponto, enfim ser o
coringa!
Teixeira (2007), analisa que os resultados alcançados pelo Teatro do Oprimido são
referentes à educação para a cidadania e a participação popular nas discussões
públicas. Estas técnicas ajudam a sensibilizar as pessoas em torno de um tema, e
facilita a desinibição, além de estimulá-las a apresentarem suas idéias e propostas
para o grupo do qual fazem parte.
4.12.2 Aplicação do Teatro do Oprimido em Saúde Mental

Segundo, Santos (2010) o Centro de Teatro do Oprimido iniciou sua atuação na
Saúde Mental a partir de 1994, no Rio de Janeiro, no Hospital Psiquiátrico Dom
Pedro II, com o grupo “As Princesas de Dom Pedro” e logo após,

no Hospital

Psiquiátrico Jurujuba, com o grupo “Pirei na Cenna”.
Segundo a autora essas experiências levaram o teatrólogo Augusto Boal e os
Curingas do CTO a problematizar de que forma o delírio artístico, ou formas
delirantes da arte, auxiliariam na compreensão dos delírios patológicos, além de
descobrir se esta linguagem estética poderia intervir nesta realidade.
Os estudos foram aprofundados entre 2004 e 2010 pelos Multiplicadores do TO na
atuação profissional com alterações efetivas junto aos pacientes e seus familiares.
De acordo com Santos (2011), existem aplicações do TO em saúde mental no Brasil
e no mundo, com resultados positivos.
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Boal (2011), afirma que foi em Eaubone, local próximo à Paris (França) que
conseguiu convencer o diretor de um hospital psiquiátrico a aceitar uma oficina de
teatro com seus pacientes. A autora observou, após longa jornada de tentativas, a
resistência e o medo no ambiente psiquiátrico francês.
Essa experiência se desenvolveu, durante duas vezes por semana, por três horas
com aproximadamente vinte pacientes entre dezoito e trinta e cinco anos. A idéia era
fazer a investigação com pacientes psicóticos sobre a relação entre a criação teatral
e o processo terapêutico.
O teatro tanto pode permitir uma simples descarga emocional quanto a elaboração
dos conteúdos que se colocam em cena e é justamente aí que consiste o seu mote
primordial. Através de que meios o teatro permite a elaboração dos conteúdos
inconscientes?
Segundo Boal (2011) o ato teatral permite a criação e elaboração de um sistema de
relações simbólicas em um determinado grupo. Isso ocorre pois há uma mobilização
num “mundo subterrâneo” colocando em evidência a atividade do mundo interno, por
meio do corpo e da fala que o ator põe em cena. Esta ação toma forma no espaço e
no tempo através da relação com o outro.
Diante desta perspectiva, Boal (2011) afirma que a criação artística constitui uma
maneira do conhecimento não racional ser evidenciado. Desta forma é possível então
que no espaço teatral, há a possibilidade de que algo mais “opaco” seja manifestado
e isto poderá ser retomado posteriormente em outro contexto.
Considerando então que o teatro deve propor outras formas de linguagem que
incorpore, ritmo, corpo, som, então processa-se ali um redescobrimento do corpo
como elemento de linguagem, descobre-se que é possível vivenciar situações,
personagens e lugares diferenciados de uma “realidade imediata”. Portanto, o teatro
propõe um conhecimento da realidade que objetiva transformá-la.
A experiência relatada por Cecília Boal junto ao hospital psiquiátrico num hospital da
França, por meio da linguagem do TO, primeiramente buscou o cuidado em não
“aprisionar” os participantes num sistema rígido, priorizando as improvisações,
mesmo correndo alguns riscos.
Segundo Boal (2011) para o paciente psiquiátrico o plano imaginário permitirá um
jogo com variáveis significantes de maneira completa. Trata-se de um jogo cujo
roteiro se constrói a partir de fantasias, devaneios, mas que se colocado em cena,
permite ao paciente tomar distância com relação à própria criação, retirando as
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certezas e reintroduzindo, dentre outras coisas, algo da ordem de uma crítica. Ou
seja, possibilita efetuar algum juízo sobre a realidade vivida.
O Teatro pôde revelar-se a partir da experiência de Boal (2011), como instrumento
eficaz para o tratamento de psicoses, pois oferece suplência possível para algumas
ausências sofridas durante a vida do paciente.
Segundo Mota (2011) na experiência brasileira, foi feita parceria entre o CTO e o
Ministério da Saúde visando a capacitação e o acompanhamento de profissionais da
área de saúde mental do Sistema Único de Saúde – SUS, nas técnicas do TO. Essas
ações têm levado a transformações políticas e uma relação mais humanizada junto
aos pacientes, os familiares e a própria sociedade.
De acordo com Mota (2011), mais de 250 profissionais já foram capacitados e estão
aplicando estas técnicas em hospitais, inclusive no Manicômio Judiciário Heitor
Carrillo e o Hospital Psiquiátrico de Jururuba, e outros centros de atendimento.
Desde que foram introduzidas estas técnicas os períodos de depressão diminuíram,
aumentou a adesão ao tratamento e ressurgiu uma nova vontade de viver.
Ainda, segundo Mota (2011), há diversas histórias de superação, como por exemplo,
o caso de Eliana Guimarães, 50 anos, atriz do Grupo do Teatro do Oprimido “Pirei na
Cenna”, paciente do Hospital Psiquiátrico Jurujuba, em Niterói, Rio de Janeiro, que
numa mesa de debates com Augusto Boal, e o coordenador de saúde mental do
Ministério da Saúde, relatou:
“Antes de fazer o TO, eu tinha preconceito comigo mesma, tinha vergonha de
ser usuária de Saúde Mental, e de falar com as pessoas. Achava que elas
sempre iam me discriminar e escondia sempre que possível que já tinha sido
internada, mas depois disso deixei de esperar pela noite para dormir logo, mas
querer que o dia fosse longo, para poder mostrar as pessoas que quem se
trata em saúde mental, também pode produzir, criar, pintar, levar uma vida
normal. Eu que vivia deitada no tapete da minha tia, e pensava que não seria
nada, hoje estou aqui nessa mesa, falando da minha história de vida, do TO
que é diferente dos outros teatros, ele propõe transformar a realidade, e a
minha mudou, falo abertamente que sou usuária de Saúde Mental, porque
quero mudar o preconceito que as pessoas têm com elas mesmas e mostrar
que todos têm direito a ser feliz” ( MOTA, 2011, pg. 4).
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De acordo com Mota (2011), numa recente pesquisa realizada pela Associação
Brasileira de Psiquiatria – ABP, 17 milhões de pessoas, ou seja, 9% da população
brasileira, sofre de transtorno mental grave. O grupo mais vulnerável e
consequentemente mais acometido pelas doenças são as pessoas de classe social
desfavorecida, pouca escolaridade e moradores das periferias das cidades.
Ainda de acordo com Mota (2011), 12,6% dos brasileiros entre 6 e 17 anos já
apresentam sintomas importantes, traduzindo, cerca de 5 milhões de crianças e
adolescentes e deste total 3 milhões, dão sinais de Transtorno de Déficit de Atenção
e Hiperatividade – TDAH.
A Organização Mundial de Saúde – OMS estima que aproximadamente 20% da
população mundial possui distúrbios de humor. A estimativa é que em 2020, a
depressão será o principal transtorno mental a acometer os moradores de países em
desenvolvimento, como o Brasil.
4.13 O Grupo de Teatro União e Olho Vivo – TUOV

O Teatro União e Olho Vivo é um dos mais antigos grupos teatrais brasileiros e
completou em 2006, 40 anos de existência. Trata-se de um grupo paulista que tem
por objetivo a troca permanente de experiências culturais com as comunidades
desfavorecidas Grassi (2006, apud Vieira, 2007). Esse grupo resistiu ao tempo e
ainda hoje permanece sem perder o foco que é levar o teatro aonde o povo está. É
reconhecido internacionalmente, com apresentações em grandes festivais e prêmios
conquistados ao longo de sua carreira.
Boal (2006, apud Vieira, 2007), nos seus escritos sobre o grupo, quando do
lançamento do livro em homenagem aos seus 40 anos “Em busca de um Teatro
Popular”, por seu idealizador Cesar Vieira, discorre sobre as poucas vezes em que
pode ver um autor que inicia falando sobre o seu público, sua platéia, seu povo – pois
esta é a razão de existir como artista. Ressalta que normalmente um livro que historia
seu teatro, inicia com os chavões “eu fiz isto...eu fiz aquilo”, sem contudo especificar
o porquê, e para quem aquilo e isto foram feitos.
Para Boal (2006, apud Vieira, 2007) é admirável a coerência política e a excelência
artística. A coerência começa pelo interlocutor que Cesar Vieira procura nos
quarteirões pobres de trabalhadores, aquele que ele quer compreender e que pode
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também compreendê-lo. César Vieira busca aqueles 98,8% que, segundo Boal, a
imprensa paulistana informa que não freqüenta o teatro.
Na análise de Boal, o teatro União e Olho Vivo, além de abrir as portas para que o
povo entre, também sai em busca dele nas ruas e praças, e é lá que nascem as
peças que são escritas e os espetáculos que Vieira dirige. Vai em busca da
linguagem da platéia, da comunicação, misturando-se ao povo, descobre o povo,
então não imita e vem daí a sua excelência.
Carelli (2007, apud Vieira, 2007) afirma que, boa parte da população jamais foi ao
teatro ou assistiu uma peça. Dos diversos motivos que concorrem para isto , vale
destacar: falta de hábito, distância, elevados preços dos ingressos, horários das
apresentações se coadunando com a dificuldade de transporte, a concorrência com a
televisão e jogos de futebol etc.
Para Carelli (2007, apud Vieira, 2007) as campanhas de popularização do teatro,
feita com intenções louváveis tem certa falta de visão em profundidade do assunto.
Servem apenas para que o público normal de teatro continue a assistir aos
espetáculos a preço reduzido. Após analisar outros aspectos Carelli conclui “...não

paira, portanto, qualquer dúvida de que o teatro é privilégio de uma minoria.”
No decorrer de quase 50 anos houve tentativas de furar este bloqueio, colaborando
com a justa redistribuição da cultura. Foram tentativas honestas, corajosas, válidas e,
segundo Carelli (2007, apud Vieira, 2007) que lamentavelmente foram impedidas de
prosseguir. Destas tentativas, destacam-se os experimentos feitos pelos Centros
Populares de Cultura, pela União Nacional dos Estudantes (UNE), e os trabalhos dos
teatro de Arena e Opinião.
Estes Centros Populares de Cultura, sob idealização da UNE, marcaram toda uma
época com a ida de seus espetáculos a bairros e locais de concentração de
elementos populares. Apresentavam rápidos esquetes sobre vários assuntos, nas
carrocerias de caminhões, coretos de praças, chamando o povo por meio de autofalantes e folhetos. Seus enredos eram voltados a fatos do cotidiano popular,
ocorrências

políticas

e

episódios

históricos.

Ao

final

estes

espetáculos

transformavam-se em verdadeiros comícios no qual surgiam reivindicações, queixas,
opiniões e confrontos.
Mas este não foi o único problema para a continuação de uma proposta teatral
diferente da tradicional, para poucos. Um deles era o pequeno número de pessoas
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que, segundo Carelli (2007 apud Vieira, 2007), não conseguia afastar a idéia de ver
todas estas coisas pelo lado dos valores estrangeiros.
Aqueles eternos submissos aos pensamentos e modelos importados, aqueles que
deleitavam-se em discussões acadêmicas sobre o pensamento da crítica teatral
londrina acerca da estréia, em Nova York, da última peça existencial de algum
europeu famoso. Dentre outras coisas, são aqueles que só aceitam as teorias e
abstrações e ignoram, ou fazem que não vêem que as transformações somente
virão com “lama” e suor, com as dificuldades e contradições. São aqueles que têm
medo das ruas, dizem não ser favorável ao sistema, mas se adaptam mansa e
pacificamente a ele.
É neste contexto que se desenvolve o TUOV (Teatro União e Olho Vivo), segundo
Vieira (2007), o grupo se desenvolveu sem heroísmo, baseado em tentativas,
buscando sobre os erros, encontrar os acertos. Vieira informa que o grupo seguiu
espontaneamente para uma estrutura semelhante a dos clubes de futebol de várzea.
Os times de bairros, na periferia são formados por gente humilde.
Todos praticam futebol regularmente. Todos têm denominação própria. Eles se
reúnem em modestas sedes ou em bares de esquina nos finais de semana. Saem
carregando sacolas com camisas, bolas, chuteiras para seus campos nos bairros
periféricos. Estes clubes sempre foram uma das poucas manifestações de vida
comunitária com continuidade, permitidas nas grandes metrópoles.
Ao redor de seus troféus de lata e à espera da secagem de suas camisas de cores
berrantes, no varais dos quintais, seus jogadores dirigentes e simpatizantes falam de
futebol, suas vidas, dificuldades, tudo isto em grupo, seus problemas com o clube e
comunidade. O TUOV, segundo Vieira assumiu essa postura de clube de várzea,
saindo aos finais de semana pela periferia, carregando seus cenários, figurinos,
algumas idéias e buscando mais do que tudo, novas idéias.
A “capoeira cultural” – Vieira refere-se à época do império, quando os escravos
escondiam-se na capoeira (matas baixas e fechadas) e ali, longe dos olhos dos seus
senhores, treinavam-se em lutas para enfrentar os capitães do mato e ganhar a
liberdade.
Esta luta passou a chamar-se “capoeira”, referindo-se ao local onde realizavam os
treinos. A fim de não serem surpreendidos os negros criaram uma forma de
segurança que funcionava à menor aproximação do inimigo. Na prática desta luta,
estava toda marcada por um ritmo musical definido que dava cadência a seus
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movimentos, assinalando os momentos de estudo, de defesa e de ataque. Quando
da chegada de um possível olheiro, o ritmo regido pelo berimbau, se modificava e os
graciosos se transformavam disfarçadamente de uma bela e acrobática dança.
Desta forma, Vieira defende que a arte de longa data esta ligada a luta pela
emancipação do homem e este só poderá vencer praticando algum malabarismo,
praticando, mas sem deixar a honestidade, o “capoeirismo cultural”.
E, segundo o autor, como após a tempestade vem seguramente a bonança...
acredita que não tardará o dia em que o homem será irmão e não patrão do homem,
e até lá a arte deverá cumprir sua função de auxílio em apressar a alvorada deste
tempo por vir do “Homem Novo”.
Não se trata de transferência de responsabilidade sobre acontecimentos dos quais a
própria comunidade é vítima e sim levá-los a compreender que é possível e
necessário sua colaboração junto às autoridades e a própria comunidade com visão
mais crítica para entender e mesmo exigir o cumprimento de seu papel.
“ Por formação, a gente pertence a uma burguesia cultural e vem,
por isso, impregnada de uma série de preconceitos. Por mais
que se lute, elas estão aí e são resultados de anos de
intoxicação. Isso em todos os setores e também em nossa
formação teatral. Para romper com eles só existe uma fórmula: ir
às origens. Ir ao que é base, a estrutura da sociedade. Ir até lá e
ali aprender, sentir, receber e se possível dar alguma
contribuição. E qual a contribuição? Talvez apenas ajudar o
despertar dessa base para sua potencialidade, para a sua força,
para o seu poder. E então deixá-los caminhar sozinhos criando
suas concepções, baseadas nas suas necessidades... e tudo o
mais fluirá naturalmente. Assim no

Teatro Popular, assim na

arte, assim em tudo o mais...” Jornal Possível, de São Paulo, em
1969.

A crítica do Jornal Possível, de São Paulo, em 1969, expressando alguns pontos de
vista sobre uma das peças encenadas pelo Grupo Teatral União e Olho Vivo
“Corinthians, meu amor”
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4.13.1 Análise das Técnicas Utilizadas pelo TUOV

Vieira (2007) afirma que o contexto no qual nasce o TUOV, o grosso da população
fora colocado fora do acesso às mais elementares necessidades do ser humano, e
tinha no teatro, algo distante e inatingível. O teatro profissional em grandes capitais
como São Paulo tem seu público restrito à classes favorecidas e uma parcela
flutuante de estudantes universitários.
Segundo Vieira, durante nove anos (entre 1969 e 1977) um estudioso do teatro,
chamado Bodo Ranke, arquivou dados sobre a freqüência das casas de espetáculos
em São Paulo.
Os resultados

publicados em 1977 indicou que 70% dos freqüentadores eram

profissionais liberais bem remunerados, o restante eram distribuídos entre estudantes
universitários, comerciantes e industriários os dois últimos grupos em bem menor
número.
Parcelas absolutamente insignificantes foram distribuídas entre servidores públicos e
forças armadas. Portanto a grande maioria do povo sequer sonhava em entrar num
teatro.
Afirma Vieira (2007) que para furar esse bloqueio, no intuito de redistribuir a cultura,
houve

no

país

algumas

experiências

honestas,

corajosas,

válidas,

mas

lamentavelmente impedidas de seguir em frente. Vieira destaca as experiências dos
Centros de Cultura dos Estudantes e os trabalhos do teatro de Arena e Opinião.
Estes grupos durante um tempo, basicamente no Rio de Janeiro e São Paulo,
conseguiam reunir muitas pessoas, em espetáculos apresentados em cima de
caminhões, em praças públicas, chamando o povo por meio de folhetos, alto falantes.
Ao final estes espetáculos transformavam-se muitas vezes em verdadeiros comícios,
pois apresentavam peças voltadas para questões cotidianas e com conteúdo de
crítica política.
O local e a forma de apresentação dava espaço para discussões, reivindicações,
queixas etc. O palco cumpria então uma função muito importante por transformar-se
em “tribuna livre” de manifestação popular.
Todavia, conforme Vieira (2007), estas apresentações foram ceifadas e os Centros
Populares de Cultura foram proibidos e a União Nacional dos Estudantes, declarada
como “entidade ilegal”, em 1964. Apesar de todo o cerco, pessoas, de mérito,
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coragem e sinceridade de um Augusto Boal, Plínio Marcos, Gianfrancesco Guarnieri
e outros sobreviveram e resistiram ao lado do povo, em busca de uma arte litadora.
Além de todos estes impedimentos ainda havia a questão de uma cultura elitizada
que representava o “olhar” das classes dominantes, que de certa forma, somente
valorizava um teatro dentro dos moldes estrangeiros. Tais deleitavam-se apenas em
acadêmicas discussões sobre o pensamento da crítica teatral londrina sobre peças
cujas estréias estavam ocorrendo em Nova York, por exemplo. Somente aceitam
teorias e abstrações, ignorando as transformações. Aqueles que tinham, segundo o
autor “medo da rua”, “dentro deste quadro desenrolou-se nosso trabalho’ (VIEIRA,
2007).
O autor informa que a identidade do grupo, foi sendo firmada espontaneamente sob a
perspectiva, por exemplo, dos clubes de várzea. Explica:
Entidades genuinamente populares, os times de bairros têm
uma organização idêntica. Todos são formados por gente
humilde. Todos têm organização idêntica. Todos praticam
futebol

regularmente.

Todos

têm

denominação

própria.

Reúnem-se numa modesta sede ou seus membros concentramse no bar da esquina e no fim de semana, partem carregando
sacolas com camisas, bolas e chuteira, em demanda aos
longínquos campos de bairro da periferia...” ( p. 68).

Segundo (Vieira, 2007), os times de várzea são uma das poucas manifestações de
vida comunitária, com continuidade, e permitidas numa grande Metrópole.
No entorno dos troféus de lata e no aguardo de que as camisas de cores berrantes
se sequem tremulando nos varais, seus jogadores, dirigentes e torcedores,
simpatizantes debatem sobre futebol, suas vidas, dificuldades, discutem, em grupo
as questões do clube e da comunidade.
Assim, afirma Vieira (2007), o grupo assumiu essa postura de clube de várzea,
saindo aos finais de semana pela periferia, carregando cenários, figurinos, algumas
idéias e buscando, acima de tudo outras idéias.
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“Não

fomos

ensinar.

Fomos

aprender.

Fomos

trocar

experiências. Fomos exercitar a mútua busca de uma
consciência crítica.” (p. 68).

Na realidade os primórdios do futebol em São Paulo era de cunho aristocrático já que
fora introduzido no Brasil, por Charles Miiller, abastado descendente de ingleses,
este trouxe de uma de suas muitas viagens à Europa, a primeira bola e as regras que
norteavam o jogo. Com estas origens e freqüentador dos salões da alta roda
paulistana, os primeiros adeptos nasceram daí. A prática do jogo exigia espaço e por
isto era e por isto conseguia ser observado pelo povo, ainda que por uma respeitável
distância.
Vieira (2007), informa que as classes menos favorecidas e que assistiam ao jogo dos
ricos,eram os filhos de imigrantes italianos e espanhóis, que se afeiçoaram à praticálo.
Apesar da considerável distância da qual assistiam, praticavam melhor, muito melhor.
Também os negros, mestiços e caboclos puseram-se a correr atrás da bola, sendo
que no início disputam entre si e depois passaram a formar times e disputar partidas
entre os outros grupos.
Por volta de 1910, Vieira afirma que visitou nossa metrópole um time inglês, que
como convidado de honra, disputou várias partidas com os da casa. Ocorre que
deram verdadeiros shows e humilharam todos os anfitriões (ricos). Isso alegrou
profundamente os times das classes oprimidas e houve muito burburinho e
comentários que se remetiam à questão da moralidade etc.
O nome desta agremiação, que de certa forma vingava ( no entender dos pobres) a
sua opressão, tinha o estranho nome de “Corinthians”, em alusão à cidade de
Corinto, na antiga Grécia, cujo povo heróico havia sofrido muito nas mãos dos tiranos
próprios e generais estrangeiros.
Foi daí então que sob a luz de lampiões de gás, no bairro do Bom Retiro, que da rua,
das mãos calejadas de jovens pobres, das praças, enfim do meio do povo que
nasceu um clube que homenageava ao clube inglês, que mesmo sem desejar trouxe
muita alegria e satisfação a uma massa sofrida.
Outra alusão feita por Vieira, sobre a identidade do TUOV e sua linha de trabalho
refere-se à luta “capoeira”.
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Na época do Império, os escravos escondiam-se na capoeira, matinha baixa e densa
e ali, longe dos olhares dos feitores, treinavam-se, adestravam-se em lutas para
enfrentar os senhores e fugir, ganhando a liberdade. Por isto essa luta ganhou o
nome de capoeira (VIEIRA, 2007).
Ainda, a fim de não serem surpreendidos os negros criaram um sistema de
segurança que funcionava à menor aproximação do “inimigo”, ou seja, a prática da
luta era toda marcada por um ritmo musical definido que cadenciava seus
movimentos, assinalando os momentos de estudo, de defesa e de ataque. (VIEIRA,
2007).
Numa possível aparição de um delator, o ritmo, regido pelo berimbau se modificava
e os gestos belicosos se transformavam assumindo o disfarce de uma bela e
acrobática dança.
Com isto Vieira coloca que nestes tempos de longa “borrasca”, a arte deve e tem
que estar ligada à luta pela emancipação do ser humano, e esta só poderá
desenvolver-se praticando, com algum malabarismo, porém sem abdicar da
honestidade, trata-se do capoeirismo cultural.
A partir da breve descrição da construção de peças teatrais escritas, adaptadas ou
representadas pelo grupo Teatral União e Olho Vivo, será possível extrair estrutura
para o trabalho com o grupo teatral. As peças cuja técnica desde a elaboração do
roteiro que serão resumidas aqui, são: Corinthians, meu amor e Rei Momo;
4.13.2 Estrutura e Encenação da Peça Corinthians, meu Amor

Segundo Vieira (2007) foi escrito um roteiro para cinema que recebeu o nome
Corinthians, Meu Amor. Sendo apenas um guia, um roteiro para filmagem, ficava
praticamente a cargo do diretor e do câmera a criação mais em profundidade sobre
idéias que eram sugeridas.
No papel de roteiro cumpria sua função, não tinha maiores pretensões, era livre.
Uma pequena editora leu e publicou. O livrinho teve aproximadamente 10.000
exemplares, no mercado editorial e também em bancas de jornais de bairros e do
centro, em portas de campos de futebol, a preço bem barato. “Vendeu muitíssimo
bem!”
Uma grande revista de circulação na época,

resolveu publicá-lo, mesmo sem

autorização, gerando inclusive um processo judicial. Na realidade era uma coisa
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inédita em todos os sentidos. O roteiro expressava o futebol como esporte popular,
mas também sua manipulação, sua utilização no sentido de desviar o povo de seus
verdadeiros problemas.
Também as péssimas administrações do clube foram citadas no livro, estes eram
industriais, pessoas de negócios, sem ligação alguma com os torcedores do time
(VIEIRA, 2007).
Por volta de 1966 e 1969, situado na Av. Brigadeiro Luiz Antônio, em São Paulo,
havia uma um local de nome Teatro Casarão. Muito simples e decadente e seus
membros eram estudantes, operários, engraxates etc. Apesar disto o grupo que
encenava peças no próprio local, porém com a essência de teatro popular tinha
razoável freqüência nas peças.
Desta forma, Vieira coloca que, o roteiro foi adaptado rapidamente para uma peça e
estreou na Circo, no Ibirapuera, e foi visto tanto pelo público de classe média como
pela população simples que aos finais iam ao Parque para passear, tendo grande
empatia principalmente com a população.
A peça foi encenada muitas vezes em vários locais: no Circo, praças, no próprio
Teatro Casarão, na periferia etc.
Desta forma pode-se ressaltar que Corinthians, Meu Amor, é um texto em aberto e
sempre foi colocado como uma motivação para um espetáculo popular. Houve muitas
transformações, ampliações, o título e o tema dão margem a que elementos
populares, criem colocando sobre o conflito central suas idéias e objetivos (VIEIRA,
2007).
4.13.3 Estrutura e Encenação da Peça Rei Momo

Esta experiência foi realizada sob a mesma essência do teatro popular, porém
estruturada de forma um pouco diferente da relatada anteriormente.
Segundo Vieira (2007), foram discutidas exaustivamente, metas, objetivos e
definições, e também após análise de peças já encenadas. Iniciou-se

então a

pesquisa dos vários temas, seja por livros, demorados contatos com escolas de
samba, e ainda conferências e debates e estudos sobre arte popular, História do
Brasil etc.
Uma das principais exigências era que a peça fosse prioritariamente apresentada em
bairros de periferia, o que não excluía as apresentações também no teatro mais

97
formal. Apesar de naquela época o grupo estar composto por muitos membros
pertencentes à classe média, foi colocada a questão de introdução de estudantes da
Faculdade de Direito do Largo São Francisco, alunos de outras faculdades ou
colégios e de elementos populares.
A essência era que a peça apresentasse um espetáculo com as intenções a que o
grupo se propunha, ou seja , deveria ter ingredientes populares, e trazer consigo a
mensagem de defesa dos interesses dos oprimidos.
Este espetáculo deveria conter então, samba, carnaval, futebol, televisão, história do
Brasil, tudo com uma motivação central que era a luta pela liberdade.
Segundo

Vieira

(2007)

criaram-se

grupos

de

trabalho

que

se

reuniam

separadamente e traziam sugestões para o coletivo, e uma das propostas ocorrida
no início está descrita no apêndice B.

a) Do grupo:
1) discussão geral sobre os objetivos, metas e formas de um Teatro Popular Independente;
2) direitos e deveres de cada membro do grupo;
3) da vivência grupal;
4) da anti-fofoca;
5) das reuniões e ensaio: horários e faltas;
6) do trabalho em conjunto;
7) dos grupos de trabalho;
8) da não disputa de papéis.

b) Do texto e do espetáculo:
1. estudo da arte popular;
2. idem teatro e teatro popular;
3. folclore, manifestações, etc;
4. estudo do samba e carnaval;
5. visitas a sambões e escolas de samba;
6. estudo da História do Brasil. Como conseguir dados autênticos? Em especial sobre os
temas do texto.
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c) Geral:
1. o Teatro como meio e não como fim;
2. do trabalho coletivo, formas, diferenças entre o trabalho coletivo, formas, diferenças entre
trabalho coletivo e criação coletiva total;
3. conferências e debates sobre temas do espetáculo;
4. dicção, postura, direção de arte, e, necessidade ou não de um conhecedor para passar
conhecimentos elementares, entraves que isto possa representar para o trabalho
coletivo;
5. leituras individuais ou coletivas.

d) A Encenação

Vieira (2007) informa que o grupo ao pensar efetivamente na estréia, foi lembrado o
velho circo do Ibirapuera, porém este não mais existia, bem como outros locais.
Era um novo desafio, e apesar do grupo não possuir dinheiro e nem experiência para
tal, resolveram montar um novo circo no terreno do Centro Acadêmico XI de Agosto.
Todos trabalharam muito, amigos operários, membros da família de cada elemento
do grupo, doações, criatividade etc. O autor relembra que a suada construção do
circo serviu como um denominador comum, um catalizador de forças . Com isto o
grupo ficou ainda mais unido e tudo se resolveu em 09 meses, “ o tempo exato de

uma gravidez” p. 97.
Conforme relata Vieira (2007), diversos outros desafios e questões foram enfrentadas
e dentre elas até a questão da precariedade do local da estréia, da longa duração da
peça, a luta contra a censura. Porém o grupo começava a se sedimentar em função
dos seus objetivos, firmes e claros.
A peça recebera dois prêmios e um deles da Associação Paulista de Críticos de Arte:
“o espetáculo popular do ano e de revelação de figurino. Os espectadores de
diversas classes, cada um á sua maneira apreciou e gostou. Os preços eram
cobrados a preços realmente populares, e simbólicos muitas vezes, de acordo com o
local e público, após reuniões sobre o assunto.

e) Avaliação, após a estréia:
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1) forma de comportamento do grupo no bairro popular;
2) praticabilidade do cenário, da luz e som, Idem figurino;
3) condução para a ida ao bairro: para os membros e para o material;
4) debates após o espetáculo (Fora? Como fazer?);
5) da não remuneração de qualquer membro do grupo;
6) como aplicar as sugestões do público de bairro para as mudanças no espetáculo... e a
censura;
7) colaboração com grupos que realizam trabalhos semelhantes e apoio a grupos de bairro;
8) Como evitar o paternalismo;
9) o contato com a comunidade de bairro – promoção dos espetáculos.

Dos primeiros contatos com os bairros, da promoção da peça e da motivação do
público, Vieira (2007), informa que diversas dificuldades surgiram, uma delas por
exemplo, foi o deslocamento dos membros do grupo para bairros de sentido opostos,
ao seus locais de trabalho convencional.
A propaganda era feita por meio de cartazes, colocado em bares, colégios pontos de
ônibus. Distribuíam-se folhetos em saídas de aulas, portas de igrejas, feiras livres,
campos de futebol. Uma passeata mambembe, com os atores vestidos com seus
figurinos, percorreu as ruas principais.
Os debates também aconteceram após e foram testadas algumas formas, buscando
desenvolver a melhor maneira de discussão dos assuntos, opiniões, sugestões ao
final da peça. Após a estréia foram reformuladas idéias, maneiras, ações, mas os
objetivos foram alcançados com sucesso e cumpriu sua missão. Ficou patente
também que somente a prática e a experiência traz a funcionalidade, à eficiência.
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5 DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA

Considerando as pesquisas efetuadas e a análise dos pilares básicos na qual está
fundamentada a proposta, serão apresentados a partir deste capítulo o escopo do
trabalho a ser desenvolvido pelos técnicos sociais, dentro da nova proposta
metodológica.
A figura 3 apresenta um escopo geral para início dos trabalhos e futura
implementação.

Análise de dados
disponíveis

Planejamento
Operacional

Fontes
Secundárias

Diagnóstico
Social

Diagnóstico
Social

Coleta de
Dados em
Campo

Levantamento
Preliminar

Mobilização
Planejamento das
Oficinas- cronograma
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Gerais
(eleição)

Início das
Oficinas

Fomento ao
Desenvolvimento Local e
Definição com o
Organização Sóciogrupo das
prioridades/temas/
comunitária

Apresentações
Ensaios planej.
Apresentações

problemas
projetos sociais

Multiplicação

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
Figura 3: Modelo esquemático do planejamento Operacional
Fonte: Adaptado pela autora do arquivo CDHU

O início do desenvolvimento da proposta está fundamentada em três eixos principais
que são: a) planejamento operacional, b) diagnóstico social e c) fomento ao
desenvolvimento e organização sócio-comunitária:

a) o planejamento operacional tem seu início a partir da busca pela equipe, dos
dados básicos para conhecimento da realidade na qual irá trabalhar. Na fase do
planejamento operacional é imprescindível que a equipe observe os dados já com
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vistas a perceber em pequenos detalhes as possibilidades e elementos chaves para
a execução das próximas etapas.

b) o diagnóstico social, que estará centrado no levantamento preliminar dos dados
disponíveis

já anteriormente coletados e sistematizados. Trata-se de dados

quantitativos e alguns qualitativos, os quais são chamados de cadastramento e
arrolamento das famílias ocupantes das áreas sob intervenção. Estes dados
basicamente mostram o nº de famílias ocupantes do local, renda, origem etc. Quanto
aos dados qualitativos, em algumas destas áreas já pode ter sido feita pela entidade
promotora da intervenção e normalmente aponta a qualidade dos equipamentos
públicos, comércio e serviços, bem como sua distribuição, utilização e inserção na
comunidade. Caso ainda não tenha, será necessário que a equipe faça essa coleta,
considerando que é fundamental para um diagnóstico preliminar.

Além disto, é de fundamental importância, a pesquisa sobre instituições públicas,
privadas e ONGs que possam prestar serviços à população, mas que normalmente
os moradores desconhecem ou não tem clareza do papel desenvolvido por elas.
Portanto, em todas as áreas nas quais esta proposta for aplicada será necessário
obter estas informações. As sugestões de instituições encontram no “Capítulo 6 –
Recomendações e Considerações Finais” .
O terceiro eixo do planejamento (c) está relacionado às atividades de campo,
englobando o planejamento das oficinas até formação propriamente dita do grupo
teatral provisoriamente intitulado “Comunic’Art”, incluindo até os locais de
apresentação e possíveis cenários etc.
Dentro do planejamento das oficinas deverá ser feito um cronograma com previsão
de início e fim das mesmas. Porém, o tempo de duração irá variar de acordo com o
nº de ocupantes das áreas a serem trabalhadas.
Exemplificando uma área com 760 moradores, serão necessárias 24

reuniões

gerais, durante 6 dias, com a colaboração de 4 técnicos e 4 voluntários locais (37
participantes em cada reunião), sendo estas reuniões feitas simultaneamente, por 2
equipes em espaços diferentes.
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5.1 Da Teoria à Prática

Neste primeiro momento já devidamente analisados cada um dos pilares e definidos
alguns dos pontos de convergências que justifiquem a base da

construção da

metodologia de trabalho. Parte-se para a seleção dos temas que, em princípio são
sugeridos, mas também resultaram da análise dos dados coletados, contidos na
documentação preliminar que normalmente é feita quando da iminência de se iniciar
um projeto de urbanização numa determinada área.
Estas técnicas vêm de encontro com a observância da equipe que já trabalha com a
comunidade devido ao projeto de urbanização.
Os temas selecionados nesta proposta são sugeridos como conteúdo básico do
curso preparatório (oficinas) quer dizer, são o roteiro da montagem dos módulos
iniciais para a formação e preparação do grupo. Cada um deles, será devidamente
estudado para ser abordado e transformado em objeto da oficina.
Para o desenvolvimento dessas oficinas de preparação necessariamente

deverá

haver uma sequência de trabalhos nos quais estarão inseridos desde o planejamento
das ações até o objeto final da proposta que é a montagem do grupo teatral, que em
princípio como sugestão chama-se “COMUNIC ‘ART”, alusão à idéia da comunicação
pela arte.
5.2 A Mobilização da População

Para a mobilização da população deverão ser feitas reuniões quadra a quadra ou rua
por rua da favela

objeto. Todos os moradores serão convocados, a fim de dar

conhecimento do que se pretende e, já apresentando um escopo geral contendo os
objetivos pré-estabelecidos. Neste momento intenciona-se também realizar a eleição
para a escolha dos representantes para a formação do grupo de prováveis
lideranças.
Esta fase de trabalho será chamada de “etapa das reuniões gerais”. Para estas
reuniões os critérios para a seleção dos indivíduos já estarão pré-definidos. Porém,
aspectos relevantes para a formação de líderes que não estiverem contemplados
neste primeiro momento deverão ser considerados numa posterior entrevista
individual.
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Em vários momentos será necessária a participação voluntária de moradores na
implantação da proposta. Os trabalhos de convocação para as reuniões gerais, bem
como a busca de espaços para sua realização e, o incentivo aos vizinhos para o
comparecimento serão fundamentais para o sucesso e envolvimento nestes
primeiros contatos com a população.
Neste sentido os voluntários, os técnicos e técnicas

sociais,

terão papel

fundamental no desafio de vencer o clima de descrédito com relação à imagem do
poder público que normalmente acomete as comunidades. Para isto serão utilizadas
técnicas de mobilização que fomentem de maneira mais atrativa.
Para esta mobilização é necessário que já tenha pelo menos um

profissional

capacitado na linguagem teatral, para conduzir a equipe numa estratégia lúdica e
atrativa de convocação.
Os convocados deverão receber um selo e serão orientados a guardá-lo para
apresentar nas próximas convocações. O selo simboliza na realidade, a abertura de
uma nova porta e tem a função de, aos poucos, ir criando posturas que remetem à
importância de honrar compromissos assumidos.
Todos os moradores convocados deverão ter seus nomes, telefones e endereços
relacionados, para contato futuro e além disto, receberão convite impresso para
participação das reuniões. A idéia básica é que a própria convocação já tenha um
caráter de “acontecimento”

chamando a atenção e despertando a curiosidade,

assim como é feito o anúncio de uma peça numa comunidade pelo grupo teatral
União de Olho Vivo, sob o comando de seu idealizador Cesar Vieira.
5.3 Seleção dos Candidatos

Para a seleção dos candidatos, conforme já foi dito, haverá critérios básicos préestabelecidos a fim de incentivar a participação e evitar impedimentos por questões
cotidianas e pessoais, que possam vir prejudicar o andamento dos trabalhos. Um
exemplo e a preferência por pessoas com disponibilidade de tempo e entusiasmo por
novos desafios.
Poderá haver uma ajuda de custo ao grupo com valor a ser discutido, para alguma
necessidade básica de início, porém somente deverá ser disponibilizada quando os
representantes das quadras ou ruas já estiverem selecionados e as primeiras oficinas
já estiverem definidas.
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As responsabilidades serão distribuídas no sentido do cuidado com os materiais, com
os recursos financeiros que poderão vir e, outras atividades que,

para serem

executadas necessitarão de providências.
Em princípio, espera-se apresentar a proposta nas reuniões gerais, para eleição
daqueles que participarão do curso de capacitação dentro de critérios como:

a) ter idade acima de 18 anos;
b) saber ler e escrever;
c) ter disponibilidade de horário durante o dia;
d) possuir núcleo familiar arrolado e cadastrado pela entidade pública (ou morar na
área por no mínimo 02 anos em casa cadastrada);
e) assumir o compromisso de ser representante da quadra ou rua em que mora junto
à entidade promotora da intervenção ou outras instituições caso seja necessário,
além de compor o grupo teatral.
5.4 Conteúdo do Curso Modular - Oficinas

a) comunicação e suas redes;
b) cidadania e papel das instituições;
c) representação e participação;
d) memória e preconceito;
e) urbanização (habitação e favelas);
f) meio ambiente: Gestão e apropriação do espaço; risco ambiental.
5.5 O Programa das Oficinas Preparatórias

O conjunto de módulos deste curso objetiva sensibilizar e instrumentalizar o grupo
de representantes

(futuras lideranças) que comporão

mais à frente o “elenco”

teatral, a partir da abordagem de diversos conceitos como

representação,

organização e desenvolvimento comunitário e outros tendo em vista a importância da
participação para a organização e fortalecimento da comunidade local.
Os módulos serão montados de maneira a fomentar a criação e consolidação de uma
rede de intercomunicação permanente entre os participantes que atuam no
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processo, além da preservação da memória coletiva a partir do registro das ações
desenvolvidas na comunidade como elemento para seu fortalecimento.
Acredita-se na importância de tratar aspectos como a preservação da memória de
um povo para fortalecimento de sua auto-estima, preservação de valores culturais
etc.
O enfoque ambiental é considerado no programa do curso um dos aspectos mais
importantes e, para que se possa chegar à questão específica da moradia e risco da
ocupação apresentado no local, é necessário que se trace um panorama geral do
que ocorre no Planeta visando sensibilizar o grupo para os problemas ambientais
mais gerais e que são apresentados pela mídia.
5.6 Recursos para a Elaboração das Oficinas

Serão utilizados recursos técnicos que tenham relação direta com as técnicas
aplicadas no desenvolvimento de cada oficina. Os materiais que basicamente
comporão os cenários ou na elaboração das oficinas deverão ser pensados de
maneira que possam ser transformados, reutilizados, adequando-se à realidade local,
com a participação e confecção pelos participantes, quando possível.
Outros recursos a serem utilizados para o desenvolvimento das atividades, são
dinâmicas de grupo, aulas-palestras, cartilhas, vídeos, plantas, mapas da área,
fotografias e visitas de campo. Deverá haver o registro fotográfico e quando
necessário filmagem destas oficinas, com vistas à sistematização e edição do
material produzido a fim de distribuição às bibliotecas das escolas locais e outros fins
que venham subsidiar novas ações.
Todos os temas, independentemente da carga horária, deverão ter mais de uma
oficina para possibilitar a vivência e facilitar a troca de experiências e o aprendizado.
As oficinas relacionadas ao tema ambiental, por exemplo, terão visitas de campo com
a observação e análise das áreas mais precárias (córregos assoreados, esgoto a céu
aberto etc), bem como exercícios e dinâmicas de interação nos locais onde for
possível (em fragmentos de mata, locais próximos a afloramentos do lençol freático
etc).
Deverão ser preparados alguns conteúdos previamente, mas, a partir das
observações de campo deverá ter uma série de atividades e dentre elas preparo para
retorno e limpeza do local ou outra que se fizer necessária.
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As áreas visitadas, de preferência onde se apresenta maior probabilidade de risco,
por exemplo, aquelas onde são necessárias obras contenção ou as APPs – Áreas
de Preservação Permanente onde ainda há ocupação, devendo ser observados os
fatores naturais e ações dos moradores que agravam a situação.
Primeiramente o grupo de moradores participará destas oficinas

preparatórias,

adquirindo conhecimento e instrumentos para somente após esta fase, ocorrer a
montagem das peças de teatro com os temas específicos que também podem ser
sugeridos também pelo grupo, bem como as escolhas dos locais de apresentação.
Os mediadores (orientadores ou coringas) montarão as peças em conjunto com as
lideranças, sempre seguindo o resultado das discussões ocorridas nas oficinas
preparatórias.
Conforme o modelo do teatro popular de Cesar Vieira, os materiais serão simples e
de fácil transporte, resultado de doações dos próprios moradores, utilizando-se
sobremaneira a imaginação e a criatividade.
Conforme afirma Vieira (2007), o Teatro Popular não tem um conceito, ele tem de ser
dinâmico e jamais estático, não tem regras fixas. Tem que ter textos simples, e
claros, porém com intenções específicas, montado por pessoas simples em bairros
da periferia.
Haverá possibilidade da participação de outros profissionais fora da composição da
equipe para mediar as aulas-oficinas, sendo fundamental sua experiência com
trabalhos em comunidades. Os técnicos – sociais (profissionais da casa)
participarão, tanto como alunos, bem como mediadores nas aulas e oficinas das
quais estiverem capacitados a ministrar.
5.7 Breve Descrição dos Módulos - Material de Apoio

Os materiais que subsidiarão as atividades têm também a função de incentivar a
participação e fortalecer a identidade comunitária. Mas de início os organizadores
disponibilizarão aos participantes do curso modular (oficinas iniciais) alguns materiais
básicos necessários, já de início, como: pastas, canetas lápis, borracha, giz,
camiseta personalizada etc. Porém, com o decorrer do desenvolvimento dos
trabalhos haverá montagem ou improvisação dos instrumentos a serem utilizados
pelo grupo.
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a)

Módulo 1 – Comunicação e suas redes

Barreto (2005) ressaltou a dificuldade que a maioria das pessoas possuem na área
da comunicação tanto no momento de se expressar como na compreensão do outro.
Para haver uma boa comunicação há que se observar regras básicas, aliás
conhecê-las de forma organizada e sistematizada.
Neste módulo serão trabalhadas algumas destas regras, evidenciadas por
Watzlawick (1967, apud Barreto, 2005), em seu estudo intitulado Pragmática da
Comunicação Humana. Segundo este autor todo comportamento é comunicação,
toda comunicação tem seus componentes. Além disto, a comunicação possui duas
formas de expressão: verbal e não verbal, sendo que em todas elas a pontuação,
respiração, audição, visualização, interpretação é de suma importância.
Portanto neste primeiro módulo serão feitas oficinas onde os pontos de abordagem
versarão sobre a importância de se comunicar e qual a melhor maneira para isto.
As redes de comunicação serão abordadas sob o aspecto instrumental, ou seja,
quais sãos os principais canais, bem como o aspecto das redes sociais, o que são e
como funcionam, qual a influência sofrida pelos indivíduos do grupo.
Uma sugestão para montagem de uma das oficinas dentro deste módulo, será a
elaboração de uma programação radiofônica nos moldes antigos (preparando
programas, ou novelas, além de músicas relativas à época que será escolhida,
notícias etc). Para tanto os participantes deverão buscar elementos que tenham
coerência dentro do que se está propondo, bem como uma pequena pesquisa
paralela. Neste caso, por exemplo, a participação de pessoas mais velhas da
comunidade será bastante interessante, para o resgate do conhecimento que elas
possuem sobre o assunto. Deverá então ter abertura para que, eventualmente haja
participantes convidados, dependendo do caráter do trabalho.
Sugere-se também, que se elabore uma oficina sobre comunicação não verbal, a fim
de abordar formas menos percebidas no cotidiano das pessoas, porém que “falam”
por si só, por exemplo a postura corporal.

b) Módulo 2 – Cidadania e Papel das Instituições

Dentro deste módulo pretende-se enfatizar o processo de construção da cidadania
entendida como um

conceito

dinâmico

que

ultrapassa

as esferas sociais,

108
econômicas e políticas. Entende-se como necessário tratar em linhas gerais a
história da cidadania que funde-se em muito com a história das lutas pelos direitos
humanos.
Bartle (2008) concorda que a cidadania esteve e está em permanente construção; é
um referencial de conquista da humanidade, através daqueles que lutam por mais
direitos, maior liberdade, melhores garantias individuais e coletivas.
Segundo este autor, eles não se conformam frente às formas de domínio, seja do
próprio Estado ou de outras instituições ou pessoas que não abrem mão de
privilégios e das injustiças contra uma maioria desassistida que não consegue ser
ouvida, exatamente porque se nega a cidadania plena, cuja conquista ainda que
tardia é possível.
Portanto, ser cidadão, na visão de Bartle (2008), é ter consciência de que é sujeito de
direito à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade, enfim, aos direitos civis,
políticos e sociais.
Bartle (2008) afirma ainda que, a Cidadania pressupõe também deveres, o cidadão
tem de ser consciente das suas responsabilidades enquanto parte integrante de um
grande e complexo organismo que é a coletividade, a nação, o Estado, para cujo
bom funcionamento todos têm de dar sua parcela de contribuição. Somente assim se
chega ao objetivo final, coletivo: a justiça em seu sentido mais amplo, ou seja, o bem
comum.
Entende-se para a construção deste módulo, que para o exercício da cidadania é
necessário que o cidadão tenha clareza de qual é o papel das principais instituições e
qual a sua responsabilidade para com o funcionamento delas.
Sugere-se neste módulo que uma das oficinas, proponha visitas a ambientes de
exercício político propriamente dito e, que se desenvolva alguma atividade, dentro
dessas possibilidades com o grupo instrumentalizado para a visita.

c) Módulo 3: Representação e Participação

O módulo três tem por objetivo imbuir ao grupo a necessidade da participação e, que
esta pode se dar através da chamada democracia direta, com a utilização de
instrumentos como por exemplo, o referendo, o plebiscito ou outras de iniciativa
popular.
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A participação pode ser proposta, também, a partir de meios que, juntamente com a
administração pública, pretendem cooperar para uma administração participativa.
A administração participativa pode ocorrer através de subprefeituras ou com a
participação de cidadãos em conselhos públicos municipais, ou ainda pelos
chamados conselhos

autônomos

que, mesmo não sendo subordinados

à

administração pública, podem fiscalizar e até mesmo participar dos assuntos que
forem pertinentes a toda coletividade.
As oficinas ministradas neste módulo deverão deixar claro que não se pode perder
de vista

que nada disso terá sentido ou eficácia, se não for assegurado à

coletividade o direito à informação que é fundamental para o cidadão. Além disto, ter
também o direito de receber dos órgãos públicos informações de interesse da
coletividade, desde que não seja assunto relativo à segurança da sociedade e do
Estado.
Enfim, o que se procurará demonstrar neste módulo é que a cidadania pressupõe
basicamente participação e deve ser exercida como mecanismo transformador de
uma sociedade. Esta mesma cidadania deve ser observada em todos os seus
aspectos e, principalmente no sentido de que é por meio dela, que se almeja uma
sociedade com vida digna para todos.
Outro ponto crucial é que a chave para manter o estímulo à comunidade para
incrementar sua auto-suficiência

está nela mesma, pois é fundamental que a

comunidade esteja mobilizada por si mesma.
A maneira de conseguir isso é encontrar pessoas na comunidade que tenham a
capacidade de se tornarem ativistas, que tenham as atitudes e os valores
adequados. Existem ferramentas e conhecimentos que podem atuar como um
catalisador potente da mudança social.
Como todas as ferramentas, entretanto, elas podem ser usadas de forma prejudicial,
por exemplo, ao identificar membros da comunidade para serem representantes, é
vital buscar meios de assegurar que eles usarão a mobilização para beneficiar a
comunidade, não para beneficiarem apenas a si próprio às custas da comunidade.
Para isso será necessário trabalhar as oficinas deste módulo de maneira a explanar
os tipos e características de lideranças que interessam à comunidade e qual tipo de
representatividade interessa.
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d) Módulo 4 – Memória e Preconceito
Este módulo foi planejado com base na importância de tratar aspectos como a
preservação da memória de um povo, ou mesmo de uma comunidade específica,
para fortalecimento de sua auto-estima evidenciando valores culturais e suas raízes.
As oficinas de memória deverão abordar aspectos ambientais e culturais do local,
num exercício de construção e reconstrução da própria história da comunidade.
Moradores mais antigos apontados pelos próprios participantes do grupo, serão
convidados a protagonizar estas oficinas. Sugere-se aos participantes buscarem
fotografias antigas das primeiras ocupações do local, do bairro e até do município
desde que tenham significação mais direta com a comunidade.
Serão elaboradas “contação” de histórias e acontecimentos relativos à comunidade,
como por exemplo: suas lutas em prol da coletividade, suas conquistas bem como
histórias pessoais etc.
A questão do preconceito será abordada no sentido um pouco mais conceitual, para
evidenciar que este está fundamentado na ignorância, na falta de memória ou
mesmo no desconhecimento de determinados fatos ou fatores.

Neste sentido o

grupo será induzido a uma reflexão sobre a necessidade do “olhar” mais crítico para
determinadas ações e acontecimentos.
Já no sentido mais prático da abordagem, haverá necessidade de conhecer o que diz
as principais leis sobre o assunto e as instituições governamentais ou não que
dispõem de instrumentos para mobilização e defesa sobre problemas enfrentados
pelo cidadão.
Sugere-se que este tema seja trabalhado com pano de fundo para reflexão de alguns
filmes e documentários que deverão ser selecionados a fim de subsidiar alguns
debates.
e) Módulo 05: Urbanização: Habitação e Favelas
A questão da urbanização abordará a formação e transformação das cidades, a
problemática da habitação com a ocupação irregular e transformação do espaço
local.
As discussões deverão levar o grupo a refletir sobre o papel de cada agente destas
transformações, sobre o que cada um poderia ou pode fazer no nível micro social
para possibilitar melhorias na qualidade de vida de todos.
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Além da reflexão e discussão sugere-se que umas das oficinas envolva a construção
de uma maquete feita sob a perspectiva de como o grupo gostaria que fosse o lugar
onde mora.
Para tanto deverá ter materiais adequados, por exemplo, plantas relativas ao projeto
de urbanização incluindo os locais que freqüentam no seu cotidiano, como o trabalho,
escola etc. As discussões serão pautadas em cima do resultado. Trata-se de um
exercício que dentre, outras coisas, visa estimular o sentido de pertencimento e coresponsabilidade do grupo.
É necessário esclarecer que somente algumas sugestões serão detalhadas no
apêndice B, pois deverão ser pensadas e planejadas pelo grupo, uma vez que a idéia
é não apresentar atividades “fechadas”, impostas.
Sugere-se fazer um circuito em alguma área interessante, onde o antigo e o novo
“se conversem”, por exemplo a Avenida Paulista que transformada ao longo do
tempo, ilustra as novas necessidades da sociedade e até mesmo a cultura que se
sobrepôs a anterior, em decorrência do poder econômico e de outros fatores a serem
discutidos pelo grupo. Porém este tipo de interação também pode ser feito pelos
bairros do entorno.
As oficinas deste módulo deverão abordar em linhas gerais questões como políticas
habitacionais e as lutas das classes trabalhadoras por direito à moradia. Este módulo
de certa maneira funde-se com o próximo (módulo 06) pois que, em se tratando de
ocupações antrópicas em áreas impróprias ambos estão intimamente ligados.
f) Módulo 6: Meio ambiente: Uso e Ocupação do Solo e Risco Ambiental
Este módulo aborda as questões ambientais dando um panorama geral dos
principais problemas que afetam o Planeta, porém com foco prático nas questões da
área onde vive o grupo. Esta abordagem será o “pano de fundo” para aquisição de
conhecimentos básicos sobre as situações de risco nas ocupações da área onde
vivem.
Deverá tratar também da importância do respeito ao meio ambiente e questões como
a gestão e apropriação dos espaços já que as áreas são objeto de intervenção pelo
poder publico e é necessário que o grupo possa, de certa forma, estar mais
preparado para conviver e apropriar-se destas transformações de maneira parceira.
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As oficinas serão ministradas, adequando-se aos problemas inerentes à cada
comunidade, refletindo-se sobre o desconhecimento da população e o descaso das
entidades públicas sobre a necessidade do cuidado com os cursos d’água,
nascentes, ocupação do entorno, destruição das matas ciliares, ausência de
tratamento de esgoto.
A segunda parte do módulo 6 deverá ser dedicada exclusivamente para as questões
de risco ambiental da comunidade local, com mostras de fotografias de eventos já
ocorridos, além do relato dos moradores que já foram diretamente afetados pela
questão e, reflexão sobre as ações executadas ou não. Nesta etapa os participantes
deverão receber instruções de aprendizado sobre a prevenção do risco.
É possível que haja necessidade de um maior nº de oficinas, pois é recomendável
que ocorra em algumas etapas, por exemplo, discussão sobre questões ambientais
mais globais apresentadas pela mídia, de que forma estas notícias são interpretadas
e quais os grandes acidentes ambientais já ocorridos.
Na segunda etapa sugere-se, também, aproximar as questões mais evidentes à
realidade local, e por fim tratar da questão do risco direto a que está sujeita a
comunidade local e quais medidas podem minimizá-los. Esta etapa necessariamente
exigirá que os conhecimentos adquiridos nas oficinas anteriores, sejam efetivamente
colocados em prática, na forma de treinamentos, simulações etc. Um exemplo disto,
é como serão utilizados os conceitos apreendidos nas oficinas de comunicação.
A formação do grupo teatral, tem o objetivo ser multiplicador de pequenos
instrumentos e técnicas simples para convivência com o risco e ação nos eventos
que ocorrerem durante o processo de urbanização.
5.8 Cronograma das Atividades

O Cronograma disposto no apêndice “A” engloba os três eixos do planejamento e
prevê em média, um período aproximado de 06 meses, entre a fase inicial dos
trabalhos até a avaliação final da execução das oficinas básicas, pois no 7º mês é a
fase onde acredita-se que o grupo esteja preparado para a montagem e encenação
das peças.
Para a montagem e encenação das peças, será necessário cronograma específico,
que irá depender dos temas, nº de lideranças que permaneceram até o final das
oficinas e outros fatores como: a técnica a ser aplicada, cenários, locais etc.
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5.9 Estrutura e Descrição das Oficinas Preparatórias

A descrição das atividades com o grupo relativas às sugestões de oficinas
preliminares encontra-se no apêndice A.
A figura 4 a seguir apresenta esquematicamente a orientação do procedimento na
elaboração e execução das oficinas:

Aplicação das Oficinas

Preparo de materiais,
técnicas as serem
utilizadas, tempo de
duração, materiais
gerais)
1ªs. Oficinas – Módulo:
Comunicação e suas
Redes (formas e canais
de comunicação)

Monitoramento e
Avaliação

Com exceção do 1º
Módulo de oficinas – a
ordem das demais
poderá variar

2º Módulo –
Cidadania e Papel das
Instituições

3º Módulo –
Representação e
Participação

4º MóduloMemória e
Preconceito

Visitas

Reavaliação e
adequação do
cronograma

6º Módulo – Uso
e Ocupação do
Espaço e Risco
Ambiental

5º MóduloUrbanização:
Habitação e
Favelas

Figura 4: Esquema da realização das Oficina
Fonte: Elaborada pela autora (2011)

A ordem de apresentação das oficinas ilustradas na figura 3, poderá ser alterada de
acordo com a necessidade e sensibilidade dos técnicos já que não segue uma
estrutura rígida devido à natureza dos temas e da proposta do trabalho como um
todo.
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5.10 A FORMAÇÃO DO GRUPO TEATRAL

De acordo com a proposta, neste momento o grupo de lideranças participantes,
poderá já ter sofrido algumas pequenas alterações. Estima-se que em média pelo
menos de 20 a 30 pessoas estejam em formação.
Neste momento a proposta segue, considerando os conteúdos adquiridos e a
desenvoltura adquirida pelos participantes, e consequentemente inicia-se a
preparação das peças, locais de apresentação, divulgação e elaboração de cenários.
Segue-se a partir daí a segunda etapa dos trabalhos necessitando de uma revisão
geral do cronograma com vistas à adequação de tempo, atividades e recursos.
A figura 5 esquematiza o desenvolvimento dos trabalhos relativos à formação do
grupo teatral e encenação das peças.

Discussão geral sobre os
objetivos, metas e formas
de um teatro popular

ASSUNTOS GERAIS:
Entender o Teatro como
meio e não como um fim,
Trabalho e produção
coletiva, não remuneração.

GRUPO:
Direitos/deveres
individuais;
reuniões e ensaios
Divisão de grupos de

DO TEXTO E ESPETÁCULO

A ENCENAÇÃO

AMPLIAÇÃO:
ENCENAÇÃO EM NOVAS
ÁREAS DE INTERVENÇÃO

AVALIAÇÃO PÓS 1ª. APRES.

Estudo do Tema;
Visitas se necessário;
Pesquisa junto à comunidade e
ou outras fontes

Tenda; Ar livre;
Pátio de escolas locais;
Salão das igrejas, etc.

Forma e comportamento
Praticidade do cenário;
meios de Locomoção,
Aplicabilidade das sugestões do
publico;
O não paternalismo;

Figura 5: Estrutura para Montagem do Grupo Teatral
Fonte: Organizada pela autora (2011)

Para a estruturação das peças é necessário seguir os modelos descritos, a partir das
p. 97 a 98. Todos os aspectos e etapas para a realização dos espetáculos, desde
sua estruturação até a apresentação, deverão seguir o padrão básico do TUOV e do
O Teatro do Oprimido, sendo que este último já estaria sendo aplicado de maneira
adaptada na fase das oficinas.
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O apêndice “B” traz um breve roteiro descritivo da estruturação desta fase dos
trabalhos.
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6 RECOMENDAÇÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS

O monitoramento permanente das ações é um dos principais elementos para orientar
o planejamento das atividades propostas neste trabalho. Em vista deste fator,
recomenda-se a elaboração de indicadores que demonstrem em qual medida as
atividades executadas no início estão ocorrendo no tempo previsto e com desempenho
esperado.
Porém, é importante observar que tais indicadores e parâmetros para a avaliação
pressupõem

medidas

quantitativas

que,

nem

sempre

serão

mensuráveis

numericamente devido às características do projeto implantado.
Isto significa que muitas vezes a avaliação qualitativa será mais adequada e, portanto,
já no início deverão ser estabelecidos alguns parâmetros que possam mensurar nos
dois níveis.
Segundo a UNESCO (2010), monitoramento refere-se à revisão contínua do
levantamento de dados em andamento, que ajudam a verificar se os resultados
esperados estão sendo alcançados; trata-se de um componente importante da
avaliação.
Por outro lado a avaliação, de acordo com a UNESCO (2010), diz respeito ao
levantamento sistemático de informações, efetuado tanto no decorrer como ao final de
um projeto e, tem objetivo de julgar a efetividade dos resultados que se esperam e
também ajudar nas decisões quanto às intervenções futuras.
É comum Projetos realizados em comunidades apresentarem alto grau de
complexidade e não raro corre-se o risco de perda de foco.
Considerando que nem sempre monitorar e avaliar é tarefa simples, apesar da
fundamental importância, é necessário que a equipe técnica construa uma forma de
efetuar esta tarefa. Para isto segue indicação bibliográfica no item 6.1, p.118 e 119.
O Caderno de Orientações Técnicas do Trabalho Social – COTTS (2009), da CDHU
destaca alguns elementos que poderão ser considerados como indicadores no
desenvolvimento do projeto e avaliação do comprometimento e adesão da
comunidade durante sua implantação:

a) Indicadores Qualitativos

•

fortalecimento da organização comunitária pré-existente;
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•

surgimento de novas formas associativas em torno de interesses comuns;

•

participação dos moradores nas instâncias de representação da comunidade;

•

manifestação de interesse e adesão às ações propostas;

•

participação de adolescentes e jovens nas ações desenvolvidas;

•

capacidade propositiva da população;

•

integração dos moradores com os demais agentes envolvidos na intervenção.

b) Indicadores Quantitativos

•

nº de domicílios representados nas assembléias/reuniões gerais;

•

nº de representantes eleitos pela comunidade;

•

nº de pessoas, comissões e grupos de trabalho envolvidos nas ações;

•

nº de jovens envolvidos nas ações;

•

assiduidade dos representantes/membros de comissões às reuniões;

6.1 Lista de Materiais Recomendados

As referências a seguir relacionadas têm o intuito de sugerir conteúdos que possam
servir tanto para orientação e capacitação da equipe técnica, como para auxiliar os
trabalhos práticos com o grupo de moradores, seja na fase das oficinas preparatórias
ou

como temas a serem discutidos e incrementados na elaboração das peças

teatrais, após a formação do grupo.
Para facilitar a consulta, a organização do material recomendado foi dividida em duas
partes onde basicamente, livros, revistas digitais, cadernos ou guias de orientação,
estão dispostos no quadro 03: “ indicação de referências bibliográficas”.
Considerando que a pesquisa buscou também, trazer outros materiais para consulta,
por exemplo: vídeos educativos, filmes, documentários e instituições para efetuar
pesquisas de assuntos específicos e visitas, além dos sites de oficinas educativas e
cooperativas para visitação (p.119 a 122). Tais fontes estão dispostas não em
quadros,

mas, de maneira brevemente descrita, para obter maior liberdade

esclarecimento do conteúdo.

no
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A seguir as referências sugeridas:

continua...
Referência

Título

Conceito/Assunto

Padrões de manipulação

Manipulação e distorção

na grande imprensa

da realidade que podem

ABRAMO, P.

Ano

2003

ocorrer na mídia

ARBEX, J.

Showrnalismo: a notícia

A espetacularização da

como espetáculo.

notícia

2001

Uma experiência de
FERREIRA, H.;
CASSIOLATO, M.;
GONZALEZ, R.

desenvolvimento
Caderno IPEA
metodológico para
avaliação de programas.
Texto para Discussão

Quadro 3 – Indicação de Referências Bibliográficas
Fonte: Organizado pela Autora (2012)

2008
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...continuação
Referência

Título

Conceito/Assunto

Ano

Fonte de Dados e
Curso sobre construção
Metodologias
SEADE; ANIPES

de dados para

2008

Participativas para o
indicadores Analíticos
Desenvolvimento
Comunitário

USP; Instituto Ecoar;
Manual de Metodologias

Orientação sobre

Participativas para o

metodologias de trabalho

Desenvolvimento

com comunidades

s/d

Projeto Bacias Irmãs
York University;
Canadian International
Comunitário
Development Agency;

Arte e Educação no

A educação e a arte no

Brasil: do modernismo ao

Brasil, desde o

pós-modernismo. Revista

modernismo até o pós-

Digital Art

modernismo

www.revista.art.br
n.0.outubro,
2003

Quadro 3 – Indicação de Referências Bibliográficas
Fonte: Organizado pela Autora (2012)

6. 2 Material para atividades com o grupo

a) Narradores de Javé – Filme brasileiro de 2003, dirigido por Eliane Caffé, conta a
história dos moradores do vilarejo do Vale de Javé e o medo deles: uma represa que
precisa ser construída e com isso a cidade de Javé será alagada. Para impedir que
ocorra, a única chance que eles têm é a de provar que a cidade possui um valor
histórico a ser preservado. Para tanto é necessário colocar por escrito os fatos
antigos que só são contados de boca a boca, de pai para filho.
Como a maioria dos moradores é de analfabetos, para preparar um documento
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contando esses grandes acontecimentos heróicos de sua história, os moradores
recorrem ao ex-carteiro da cidade. Um homem banido por todos, que para evitar que
o posto de correios do lugar seja fechado começa a escrever cartas para pessoas de
outras cidades e conhecidos seus, contando mentiras e calúnias dos habitantes da
cidade, para poder assim gerar movimento na agência, e evitar o fechamento da
mesma e assim, preservar o seu emprego.
b)

Empírica Oficinas – Metodologia de Incubação: Universidade de Campinas –
site: www.unicamp.org.br;

c)

Cooperativa Tatuapé – Cooperativa de triagem de resíduos da construção civil,
existe desde 2001, é acompanhada pela ITCP desde 2004, tem cerca de 22
cooperados(as), sendo a maioria mulheres

é considerada uma das

cooperativas populares com maior retirada na cidade de Campinas;
d)

Em Construção – Direção: ITCP-USP: Documentário com 37 minutos, feito em
2003. Trata-se de vídeo sobre o trabalho do ITCP-USP com cooperativismo e
auto-gestão. Está disponível no link: http://www.itcp.usp.br\drupal\node\157;

e)

Ilha das Flores – Direção: Jorge Furtado: Documentário com 13 minutos, 1989.
A história versa sobre um tomate que é plantado, colhido, vendido e termina no
lixo na Ilha das Flores, junto com porcos, mulheres e crianças. Tem foco na
denúncia de desigualdades sociais numa região do Rio Grande do Sul. Vídeo on
line: WWW.portacurtas.com.br;

f)

Invasão ou Cidadania? – Direção: Rede de Comunicação.

Documentário -

reportagem, com 32 minutos, sobre luta pela terra e do Movimento Sem Terra;
g)

O Homem que Virou Suco – Direção: João Batista de Andrade, filme de ficção
com 90 minutos de duração, de 1980. Trata-se

de um homem oriundo da

Região Nordeste que migra para o Sudeste à procura de emprego e sofre
preconceitos e muitas dificuldades própria da cidade grande;
h)

Muito Além do Cidadão Kane – Direção: Simon Hartog, BBC – Documentário
com 90 minutos, de 1983. Trata-se de filme sobre a criação da Rede Globo, os
acordos duvidosos e casos de manipulação;

i)

Mimi, O Metalúrgico - Direção de Lina WertMuller, com 121 minutos de
duração, de 1972. Trata-se

de homem que se torna metalúrgico

de uma

próspera indústria e se envolve com uma mulher militante política;
j)

Ladrões de Bicicleta – Direção: Vittorio de Sica, filme de ficção, com 93
minutos de duração, de 1948. Trata-se de filme italiano que se passa no período
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pós II Guerra, no contexto de cidades destruídas e com muito desemprego, onde
um homem tem sua bicicleta roubada, adquirida com o salário do recém criado
seguro desemprego;
k)

Os Carvoeiros – Direção: Nigel Noble; documentário com 65 minutos de
duração, de 1999. Trata-se de filme sobre trabalho infantil e escravo descoberto
em carvoarias de Minas Gerais, Mato Grosso e Pará;

l)

O Menino, a Favela e as Tampas de Panela; direção: Cao hambúrguer. Filme
de ficção com 05 minutos, de 1995. Fala sobre as aventuras de um menino
para obter algumas tampas de panela em uma favela. Material on line:
www.portacurtas.com.br.

6.3 Instituições para pesquisas e visitas

a) Concessionárias de energia elétrica
A comunidade oriunda de favelas normalmente sofre com os “gatos” (captação
irregular) efetuados pelos próprios moradores, e frequentemente há ocorrência de
incêndios e acidentes fatais devido ao manuseio indevido dos fios elétricos.
b) Concessionárias de Serviço de Abastecimento de Água e Saneamento –
Normalmente

possuem

Departamento

de

Educação

Ambiental,

tendo

instrumentos para divulgar e aprofundar o conhecimento das principais questões
ambientais que envolvem a cidade. Tem potencial para receber-fazer visitas
monitoradas a diversos locais da cidade, palestras, cursos, oficinas e outras
atividades junto a comunidades.
c) Defesa Civil Municipal e Estadual – Toma as medidas emergenciais de
salvamento em caso de risco de morte e normalmente tem potencial para
desenvolver trabalhos educativos com a população.
d) Secretaria de Inclusão Social – Dentre as várias ações que este Departamento
vinculado às Prefeituras exerce, está o Serviço de atendimento a pessoas com
dificuldades de locomoção, passagem de retorno ao local de origem, desde que
comprovada a incapacidade financeira. Há ainda os programas sociais incluídos,
que devidamente pesquisados podem ser de grande utilidade para a comunidade.
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e) ONG´s – Organizações Não Governamentais – Os diversos papéis exercidos
pelas ONG´s, seu surgimento e o contexto onde podem atuar. Também sugere-se
pesquisar as ONGs locais para convidá-las a efetuar parcerias.
f) Secretarias de Habitação (Municipal ou Estadual). Atua na área de Habitação
para a população de 01 a 10 salários mínimos, com diversos programas, e com
critérios básicos que se assemelham, porém com diferenças fundamentais para
atingir o público na sua especificidade. É necessário que seja esclarecido o papel
de cada uma destas instituições.
g) ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente – Sugere-se analisar

este

estatuto com o objetivo é despertar o interesse dos grupos sociais envolvidos, em
buscar direitos e ferramentas para dar os primeiros passos de superação da
submissão, denunciando injustiças quando observadas em relação a crianças e
adolescentes.
h)

Estatuto/Delegacia do Idoso – É importante conhecer e divulgar sua atuação,
com o mesmo objetivos semelhantes ao ECA.

i)

MP – Ministério Público – Responsável perante o Poder Público pela defesa da
Ordem Jurídica dos interesses da sociedade e pela fiel observância da
Constituição. Observância de acesso ao cidadão comum.

j) ETE – Estação de Tratamento de Esgoto – Distribuídas em bairros e municípios
vizinhos de São Paulo. É necessário mostrar às comunidades como se processa
o tratamento, bem como, principais problemas e soluções que envolvem o
tratamento do esgoto gerado pelas cidades.
Finalmente, considera-se a importância em esclarecer que a proposta contida neste
trabalho e sua motivação, nasceram do sentimento e desejo de propor uma aplicação
prática, dos vários discursos construídos com eloqüência, por muitos profissionais da
área, porém na maioria das vezes finalizados em tons fatalistas, no sentido de que
nada se pode fazer, já que os projetos nos quais trabalham estão sujeitos às
intempéries políticas.
Reafirma-se ainda que, esta proposta em sua essência, já nasce com a indicação de
necessária revisão, monitoramento, reavaliação, ou seja, não quer e nem deve ser
estática, pois todos os elementos e aspectos dos quais trata têm caráter dinâmico.
Por fim acredita-se também, na necessidade de cada profissional que compõe a
equipe técnica social ter a consciência de que carrega visões de mundo, valores e
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desejos individuais que em muitos momentos deverão ser revistos, repensados e até
transformados, para o bom andamento, relacionamento e respeito dos demais, ou
seja, não é campo para se construir arena de competições, mas de solidariedade,
entendimento e completude.
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