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TEATRO ESPONTÂNEO: UM ATO POLÍTICO 

 

 

RESUMO 

 

O Teatro Espontâneo nos é aqui apresentado como um dos instrumentos mais adequados que a 
metodologia psicodramática nos oferece para um alcance social. Abre um espaço para o imaginário, 

para a criação, com o objetivo de transformação e conscientização. A proposta é estar junto à 

comunidade e realizar Teatros Espontâneos nas ruas, praças, associações de bairro, etc..., onde está o 

povo, ir até ele e não esperar passivamente que as pessoas venham até nós, proporcionando o debate e 
a troca de experiências. Devemos nos colocar como cidadãos, ao lado das pessoas. A necessidade de 

um compromisso social do psicodramatista é uma questão de ética. 

 
 

ABSTRACT 

 
Spontaneous Theater is hereby introduced as one of the most useful tools that the psychodramatic 

methodology makes available with a social concern to us. It opens a field to the imaginary, to the 

creation, within a purpose that aims the transformation and social awareness. Its goal is to be by the 

community and carry out performamces in the streets, squares, neighborhood associations, wherever 
people can be found, instead of waiting passively that people come to meet us, thus setting grounds 

for the debate and a rich exchange of experiences. We must behave as citizens beside the citizens. The 

necessity of a social commitment by  the psycodramatist is a matter of ethics, if nothing else. 
 

 

DESCRITORES 

 
Teatro Espontâneo, Contexto Social, Conscientização, Cotidiano, Esperar, Encontro, Desencontro. 

 

 

INDEX TERMS 

 

Spontaneous Theater, Environment, Awareness, Everyday, In the Await, Encounter, Parting. 
 

 

Historiando 

 
   Foi em 1984 que tudo começou! Estávamos a alguns dias da votação da emenda das "Diretas - Já" 

pela Câmara dos Deputados em Brasília. Era uma esperança no caso de sua aprovação para sairmos de 

uma ditadura de 20 anos para um regime democrático. Havia no ar um forte
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"chamado" à participação. Todos se manifestavam através de seus canais de comunicação: jornalistas, 

economistas, advogados, intelectuais de um modo geral, políticos, etc... Queria também dar a minha 
contribuição, mas não sabia como fazer! Comecei a ficar muito angustiada. 

 

   Qual seria a forma? Sempre havia participado ativamente nos movimentos políticos como estudante 

através da UNE (União Nacional dos Estudantes), da UEE (União Estadual dos Estudantes), do CA 
(Centro Acadêmico), da Faculdade ( Pontifícia Universidade Católica de São Paulo) e depois de 

formada através do engajamento em outros grupos políticos até que o regime militar se instalou e nos 

obrigou a parar! E agora? Qual seria minha forma de expressão? Só sabia fazer Psicodrama! Pensava 
muito sobre isso e cada vez me sentia mais impotente. 

 

   De repente vejo uma saída. Espera aí! O Psicodrama não nasceu de um ato político em 1º de Abril 
de 1921 quando Moreno dirigiu um grande grupo, em plena crise política, em um auditório em Viena? 

Por que não poderia usar este modelo de trabalho e assim dar a minha contribuição àquele momento 

tão importante, pelo qual passava toda a sociedade brasileira? Que tal partir daí e lançar mão da 

metodologia psicodramática? Saí à procura de colegas que pudessem junto comigo realizar esta tarefa. 
Fui à casa do Ronaldo Pamplona e do Carlos Borba explicar o que havia pensado fazer: o 

"Psicodrama das Diretas Já!". 

 
   Não foi por acaso que os escolhi. São sonhadores como eu, tinha a certeza que conseguiria 

convencê-los. Não deu outra! Entusiasmaram-se com a idéia e em poucos minutos estávamos 

procurando um lugar, um espaço para realizar o trabalho. Vários telefonemas foram dados até que um 
deu resultado. Falamos então com a Vereadora Irede Cardoso (já falecida), que na época era a 

responsável pelos eventos culturais realizados na Câmara Municipal de São Paulo. Ela nos propôs, 

com o seu aval, utilizar o Salão Nobre, no 1º andar, com capacidade para até 1000 pessoas, conseguir 

microfones, etc... pulamos de alegria, nossa idéia parecia dar certo! Fizemos a seguir várias reuniões e 
assim no dia 17 de Abril de 1984 realizamos na Câmara Municipal de São Paulo, o "Psicodrama das 

Diretas Já!", contando com a participação de cerca de 600 pessoas. 

 
 

O Teatro Espontâneo conduz à reflexão coletiva 

 

   A realização deste primeiro trabalho foi particularmente muito importante para mim. Sentia agora, 
que havia conseguido fazer na prática o que sonhava: unir o que sabia fazer, Psicodrama, com os 

meus ideais de cidadã e dar assim o meu recado. Reunir pessoas e refletir com elas sobre temas de seu 

interesse. Aos poucos fui percebendo que o Teatro Espontâneo seria a melhor forma para fazê-lo. 
Temas como: Violência, AIDS, Cidadania, Drogas, etc... poderiam ser abordados e com isto alcançar 

uma reflexão coletiva, um questionamento da realidade. Moreno já nos dizia isto quando afirmava: a 

vida nos oferece inúmeras histórias, porque não as utilizamos ao invés de representar as obras já 
escritas? 

 

   A partir daí realizamos outros Teatros Espontâneos, trabalhando sempre com grandes grupos. No 

Teatro Espontâneo da AIDS contamos com a participação de cerca de 1000 pessoas. Em outras 
ocasiões os números variavam, 60, 100, 200 pessoas, como nos casos dos Teatros Espontâneos 

realizados em ruas ou praças onde lidávamos com uma população "circulante" isto é, que passa, olha e 

fica ou vai embora. 
 

   O primeiro Teatro Espontâneo que realizamos em espaço público, foi na Praça da Sé, em São Paulo, 

em 18/05/1990. Acredito ter sido esta a primeira experiência feita no Brasil por psicodramatistas em 
plena rua. Estiveram lá comigo: Ronaldo Pamplona, Carlos Borba, Irene Stephan e Vânia Crelier. 

Ronaldo e eu como co-diretores; Carlos como vídeodiretor, Irene e Vânia como atrizes espontâneas. 

Foi a convite da Secretaria Municipal da Saúde em comemoração ao dia da Luta Antimanicomial. Foi 

uma experiência emocionante e muito gratificante. Lembro-me como se fosse hoje: eram 
aproximadamente 18 horas, as pessoas compartilhavam conosco, neste momento, as emoções surgidas 
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após o trabalho que havíamos juntos realizado, até que fomos interrompidos pelas vigorosas 

badaladas dos sinos da Catedral que anunciavam a Ave-Maria! 
 

   Naquele momento passou-se um filme na minha cabeça. Criei-me até os 7 anos naquele bairro 

central de São Paulo. Morava em um apartamento a alguns quarteirões e brincava nos andaimes da 

construção daquela Igreja, a nossa Catedral. Hoje estava lá, em cima de um palco, microfone na mão, 
fazendo o que mais acreditava! Havia conseguido aliar minha prática psicodramática a meus ideais 

sociais. O Psicodrama  havia me dado novamente esta oportunidade: ir à comunidade e não esperar 

que ela chegasse até onde eu estava. 
 

   Mantive ainda por algum tempo a parceria inicial com o Ronaldo e o Carlos, realizamos outros 

trabalhos e a seguir com outros colegas psicodramatistas. Em 1995 criei o grupo de Teatro 
Espontâneo "Extramuros", sempre com a proposta de usar o Teatro Espontâneo em trabalhos públicos 

junto às comunidades, além dos muros dos consultórios, do atendimento mais formal e tradicional, 

consequentemente com o objetivo de um maior alcance populacional, em ruas, praças e grandes 

auditórios. 
 

   Um fato interessante começou a ocorrer: depois de alguns trabalhos realizados, pessoas, grupos e 

instituições, que de alguma forma participaram ou souberam dos Teatros Espontâneos por nós 
realizados, começaram a nos procurar e solicitar nossa participação, trazendo temas de sua escolha. 

Muitos dos trabalhos passaram a ocorrer desta forma. 

 
   Passaremos agora à relação dos trabalhos realizados: 

 

1º) Diretas Já!, 17 de Abril 1984, Câmara Municipal de São Paulo. S.P. Capital 

2º) Sem Palavras, II Festival Fotótica Mis, Agosto 1984, Museu da Imagem e do Som S.P., Capital. 
3º) Teatro Espontâneo, Ginásio de Esportes de Santo André, 1ª Semana de Estudos em Psicologia, 22 

a 27 de Outubro 1984, Santo André, S.P. 

4º) A Comunicação, promoção do GREECE, grupo de estudos da comunicação Empresarial, 1984 
S.P., Capital. 

5º) A questão da mulher hoje! 20 de Abril 1985, Diretório do PT, Osasco, S.P. 

6º) A Violência, 01 de Junho 1985, Câmara Municipal de São Paulo, S.P., Capital. 

7º) AIDS, 28 de Agosto 1985, Câmara Municipal de São Paulo, S.P., Capital. 
8º) AIDS, 26 de Outubro 1985, Febem, S.P., Capital. 

9º) Não quero ser a próxima!, 04 de Novembro 1985, a convite da Secretaria de Estado da Cultura e 

da F4 no Centro Cultural de São Paulo, S.P., Capital. 
10º) Psicodrama do Homem, no Simpósio Macho, Masculino, Homem, 28 de Dezembro 1985, Centro 

de Convenções Rebouças, S.P., Capital. 

11º) Mulher, Trabalho e Culpa, 1985, no Coletivo Feminista "Sexualidade e Saúde", S.P., Capital. 
12º) Eleições 86, 18 de Outubro 1986, Câmara Municipal de São Paulo, S.P., Capital. 

13º) A Constituinte, (preparação para a votação da constituição de 1988), 1988, Hospital do Servidor 

Público de São Paulo, S.P., Capital. 

14º) Teatro Espontâneo, 11 de Maio 1989, Semana de Psicologia da Faculdade Senador Flaquer, 
Santo André, S.P. 

15º) Trabalho, Suor e Salário,06 de Agosto 1989, convite da Sociedade Paranaense de Psicodrama e  

apoio da Secretaria Municipal de Cultura, Curitiba, Paraná. 
16º) Ser mulher em São Paulo, 05 de Março 1990, no Ginásio do Pacaembú, a convite da 

coordenadoria dos serviços à mulher da Secretaria Municipal de Saúde, S.P., Capital. 

17º) A luta Antimanicomial, 18 de Maio 1990, Praça da Sé, S.P., Capital. 
18º) O assassinato de Chico Mendes, 12 de Dezembro de 1990, Praça da Sé, S.P., Capital. 

19º) A luta Antimanicomial, 18 de Maio 1991, Boulevard da Av. São João, S.P., Capital. 

20º) Brasil, onde está você?, 24 de Novembro 1991, Parque do Ibirapuera, S.P., Capital. 

21º) Integração, I Encontro de Saúde Mental, 13 de Março 1992, Itaquera, S.P., Capital. 
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22º) Integração, Simpósio dos Trabalhadores da Saúde Mental, 26 de Março 1992, Cefor- Itaim, S.P., 

Capital. 
23º) A luta Antimanicomial, 18 de Maio 1992, Praça da Sé, S.P., Capital. 

24º) 3ª Idade e Ambientalismo, V Feira de Arte de Vila Pompéia, 1992, S.P., Capital. 

25º) Luta contra a AIDS, (alusivo ao dia mundial de luta contra a AIDS), 17 de Dezembro1992, no 

espaço Aberto da Caixa Econômica Federal, Av. Paulista, 1842, S.P., Capital. 
26º) Sim à Paz, não ao Pas, 1995, Praça Ramos de Azevedo, S.P., Capital. 

27º) Psicodrama na Rua, A Violência Urbana, (com alunos do Cogeae - SOPSP - PUC), no Campus 

da PUC à Rua Caio Prado, 26 de Abril 1997. S.P., Capital. 
28º) São Paulo, uma cidade que enlouquece cada vez mais, 30 de Outubro 1997, Tucarena, PUC, 

S.P., Capital. 

29º) Violência Urbana, 1998, Semana de Educação da PUC, no Tucarena, S.P., Capital. 
30º) A luta Antimanicomial, 18 de Maio 1999, Praça Ramos de Azevedo, S.P., Capital. 

31º) A Violência contra a Mulher, 18 de Março 1999, Praça Ramos de Azevedo, S.P., Capital. 

32º) Teatro Espontâneo no Curso de Formação de Agentes Comunitárias de Saúde Mental (Instituto 

de Saúde da USP), 1999, S.P., Capital. 
33º) Teatro Espontâneo de Encerramento do Fórum Municipal de Entidades de Direitos Humanos, 

1999 na Câmara Municipal de São Paulo, S.P., Capital. 

34º) A luta Antimanicomial, 18 de Maio 2000, Praça Ramos de Azevedo, S.P., Capital. 
35º) Teatro Espontâneo, União de Mulheres, Câmara Municipal de São Paulo, 2000, S.P., Capital. 

36 a 40º) Participação do 1º ao 5º festival da Rede de Teatro Espontâneo, Setembro 1996, 1997, 1998, 

1999 e 2000, S.P., Capital. 
41º) Cenas do Cotidiano, 1ª Mostra Nacional de Práticas em Psicologia, 06 de Outubro 2000, 

Anhembi, S.P., Capital. 

42º) Psicodrama da Ética, 21 de Março 2001, Praça Ramos de Azevedo, a convite da Prefeitura de 

São Paulo (gestão Marta Suplicy), S.P., Capital. 
43º) Cenas do Cotidiano na cidade de São Paulo, Centro Cultural de São Paulo, 27 de setembro 2003, 

S.P., Capital. 

44º)Teatro Espontâneo na comunidade de Santa Tereza,Junho de 2004, Belo Horizonte, Minas Gerais. 
45º)Teatro Espontâneo , Centro Cultural de São Paulo,4 de Dezembro de  2004, S.P.,Capital. 

46º) Jornal Vivo , Centro Cultural de São Paulo,5 de Março de 2005,S.P., Capital. 

47º)Teatro Espontâneo, Centro Cultural de São Paulo,9 de Abril de 2005, S.P., Capital. 

 
 

 

   Escolhi dentre os trabalhos relacionados, o último deles para lhes contar em detalhes. (o de nº 43  
   que na época da publicação deste artigo era o último trabalho até então  realizado) 

 

 

"Cenas do Cotidiano na cidade de São Paulo". 

 

   Recebi um convite para dirigir uma Psicodrama  no Centro Cultural de São Paulo. Seria um dentro 

de uma série de trabalhos coordenados por outros colegas psicodramatistas. Evidentemente escolhi 
como forma de apresentação o Teatro Espontâneo. A sala que nos foi oferecida, chama-se Adoniran 

Barbosa, nome de famoso compositor paulista, que em suas músicas explora e exalta a cidade de São 

Paulo, o dia a dia de seus habitantes, suas alegrias e sofrimentos. 
 

   Convidei para participar deste trabalho, 5 profissionais que atuaram como egos auxiliares e que aqui 

chamaremos de atrizes espontâneas. 
Marina de Oliveira Costa (psicodramatista e artista plástica), Miguel Banduk (psicólogo, 

psicodramatista, compositor e cantor), Miriám Leirias (psicóloga e psicodramatista), Simone Araújo 

Nicastro (psicóloga e psicodramatista) e Vânia Crelier (psiquiatra e psicodramatista). 
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   Após realizar algumas reuniões preparatórias, resolvemos que iríamos aquecer a platéia com 

algumas músicas, tocadas ao violão e interpretadas pelo Miguel enquanto 3 atrizes espontâneas 
dramatizariam as letras. Acredito que o nome da sala nos influenciou na escolha desta forma de 

aquecimento. Selecionamos canções que nos trouxessem cenas condizentes ao dia a dia da nossa 

cidade. Depois de muitas discussões foram escolhidas: 

 
1 - " Valsinha", Autoria: Chico Buarque de Holanda. 

2 - " Cotidiano", Autoria: Chico Buarque de Holanda. 

3 - " Ronda", Autoria: Paulo Vanzolini. 
 

A cada uma corresponderia uma cena. 

 
1ª Cena: 

 

   Marina foi a responsável pela dramatização. Uma mulher que não se sentia mais amada pelo 

companheiro, se surpreende um dia quando este a procura e lhe propõe reviverem um grande amor. 
Dançando expressa sua enorme alegria pelo reencontro numa explosão de felicidade e paixão. 

 

"... E então ela se fez bonita como há muito tempo não queria ousar 
Em seu vestido decotado cheirando a guardado de tanto esperar 

Depois os dois deram-se os braços como há muito tempo não se usava dar 

E cheios de ternura e graça foram para a praça e começaram a se abraçar..." 
 

   Cenário: um vestido vermelho de festa, pendurado por um fio de nylon no teto da sala, uma cadeira 

e um lindo arranjo de flores vermelhas. 

 
2ª Cena: 

 

   Foi feita pela Vânia. O dia a dia, a rotina de uma mulher que sempre faz a mesma coisa: acorda, 
prepara o café, despede-se do seu companheiro, ... e espera a sua volta ao lar. 

 

" Todo o dia ela faz tudo sempre igual 

Me acorda às seis horas da manhã 
Me sorri um sorriso pontual 

E me beija com a boca de hortelã ..." 

 
   Cenário: uma mesa coberta com uma toalha xadrez vermelha, um bule, duas xícaras e duas cadeiras. 

 

3ª Cena: 
 

   Simone é a mulher que procura pelo companheiro por toda a cidade sem encontrá-lo. Até que  

desesperada, depois de passado muito tempo, o encontra em um bar e aí acontece " uma cena de 

sangue num bar da Avenida São João". 
 

" ...porém, com perfeita paciência 

Sigo a te buscar, hei de encontrar 
Bebendo com outras mulheres 

Rolando um dadinho ou jogando bilhar..."  

 
   Cenário: um banco, um lençol branco no chão representando a cama, um casacão de lã preto e um 

pano vermelho que simbolizaria o sangue. 

 

   À Miriám ficou o papel de Ego de Platéia, de onde poderia, como o fez, enviar mensagens captadas 
do público à direção. 
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   Realizado o aquecimento, solicitei que 3 pessoas do auditório se oferecessem para ocupar os lugares 
das 3 atrizes espontâneas. Surgem 3 mulheres.  

 

   Pedi a cada uma um solilóquio. Foram os seguintes: 

 
   1ª cena: "Sou uma mulher muito feliz e bem casada. Levo um ótima vida. Sou muito amada!"  

    

   2ª cena: "Sou uma mulher que fica sempre em casa, levo uma vida monótona. Todo dia faço as 
mesmas coisas e fico esperando o meu companheiro chegar."  

 

   3ª cena: "Sou uma mulher esperando o namorado. Não sei onde ele está. Saiu e não voltou mais. Faz 
muito tempo que estou esperando." 

 

   A seguir pedi que todos os presentes escolhessem e se aproximassem da cena que mais os havia 

chamado a atenção, mais os havia emocionado. Qual não foi a minha surpresa ao verificar que o 
grupão (cerca de 150 pessoas) se dividiu em 3 subgrupos praticamente com o mesmo número de 

participantes! Não havia como escolher uma das cenas. O jeito seria trabalhar com as 3 histórias de 

forma simultânea, ir aos poucos desenvolvendo trechos de cada uma de forma alternada e congelando 
as demais enquanto uma fosse sendo apresentada. Foi o que decidi naquele momento. 

 

   Dando seqüência solicitei que permanecessem no palco somente as pessoas mais envolvidas com as 
cenas e as demais voltassem a seus lugares no auditório. A partir daí cada grupo deveria conversar 

alguns minutos e dar continuidade à dramatização. 

Surgem as seguintes histórias: 

 
   1ª História:  

 

   A mulher que antes estava muito feliz com a vida e com seu casamento descobre que está grávida, 
que o marido tem uma amante e que sua família, 

principalmente a mãe, tinha razão ao dizer que seu marido não prestava e que não deveria ter se 

casado com ele.  

 
   2ª História: 

 

   Aqui ocorre uma troca de protagonista. A primeira personagem que havia surgido e representava 
uma mulher que estava em casa à espera do companheiro, diz agora que precisaria sair, ir embora. 

Não poderia ficar para participar do Teatro Espontâneo. É substituída por um jovem nissei de 

aproximadamente 20 anos. Surge a seguinte história: Ele está em casa com alguns amigos esperando a 
namorada de quem gosta muito, chegar. 

 

   3ª História: 

 
   A mulher que esperava o namorado está agora no altar, vestida de noiva (o lençol branco é usado 

como véu), com os convidados, esperando o noivo que não chega! 

    
   Desenvolvimento das 3 histórias. 

 

   1ª História: 
 

   Houve uma conversa entre a esposa e a amante, discutem a situação que estão vivendo. A esposa 

fica muito nervosa ao descobrir que o marido a traía. Vai procurar um terapeuta para fazer um 

tratamento psicológico. Enquanto isso sua mãe lhe dá apoio para enfrentar esse momento tão difícil. O 
marido sente-se culpado e demonstra constrangimento. Pede desculpas e arrepende-se do que fez. 
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Resolvem se separar. Ela diz que vai ter o filho e que o marido poderá vir vê-lo, mas deverá sair de 

casa e pensar melhor o que quer fazer na vida. Não há brigas e nada se decide em definitivo. Pode ser 
que um dia voltem a se reencontrar. 

 

   2ª História: 

 
   O rapaz insiste em esperar a namorada. Ninguém consegue removê-lo da idéia. Vence aqui a 

persistência da cultura oriental. Cria-se um encontro entre os dois e ela diz que não tem certeza do 

amor dele, que é muito ruim estar sempre em casa, não se diverte há tempos e resolveu mudar de vida 
e sair de casa. Ele volta a ficar só e lembra-se de como a conheceu: um dia no trânsito quando os 

carros se emparelharam num semáforo. Dramatiza-se o diálogo.  De volta à sua casa, recebe 

novamente a visita dos amigos que depois de muita insistência o convencem a sair para se divertir um 
pouco. Vão a um bar. Lá, volta a se encontrar com a namorada e recomeçam a conversar. Fica no ar a 

possibilidade de um dia reatarem o namoro. 

 

   Foi evidente um maior envolvimento da platéia com o enredo desta história. Ela desenrolou-se em 
ritmo muito mais lento que as outras e foi também muito mais difícil chegar a um desfecho. Foi 

permeada de longos silêncios. Os atores foram aplaudidos no final da apresentação. 

    
   3ª História: 

 

   A noiva espera no altar até que o noivo chega e diz que não quer mais casar. Quer levar uma vida 
livre! É muito jovem para assumir um compromisso tão sério, no que é aprovado pelos amigos. Saem 

todos juntos para beber. A noiva fica inconformada e é consolada pelas amigas. Passado algum tempo 

resolve "desencanar" e sai para passear com as amigas e " partir para outra". 

 
   Estas foram as histórias que surgiram a partir das 3 cenas iniciais. Entretanto, na prática elas 

ocorrem de forma simultânea, em trechos. As técnicas utilizadas foram: congelamento, entrevista dos 

personagens, solilóquio, volta ao passado e projeção para o futuro. 
 

   No decorrer de todo trabalho, Miguel responsável pela direção musical, introduziu músicas 

condizentes com a dramatização, tais como:  

 
   " Nesta cidade " (Miguel Banduk) - " Baby " (Caetano Veloso) - " Debaixo dos caracóis dos seus 

cabelos " (Roberto Carlos e Erasmo Carlos) - " Sampa " (Caetano Veloso) - " Amada Amante " 

(Roberto Carlos) - " Como nossos pais " (Belchior) - " Brigas " (Lupicínio Rodrigues) - " Encontros e 
despedidas " (Milton Nascimento e Fernando Brant) - " Trem das onze " (Adoniran Barbosa). 

 

   Vamos agora à última fase: 
 

   O compartilhamento. 

 

   Foi solicitado aos participantes que dissessem em voz alta uma frase ou palavra expressando assim 
seus sentimentos em relação ao que haviam assistido. Foram os seguintes alguns dos comentários 

feitos: "É sábio aprender a esperar", "Corremos muito, sempre, em tudo, não nos permitimos parar", 

"Muitas vezes passamos por cima de nossos sentimentos", "Delicadeza", "Respeito é bom, todos 
merecem", "Às vezes perdemos pessoas queridas, porque não as enxergamos e assim elas passam em 

nossas vidas", "A pressa não leva a lugar nenhum", "A vida é uma correria, 

não dá para parar e ver o que está acontecendo", "Não dá tempo para parar", "Encontros e 
desencontros", ... 

 

   Meu solilóquio foi: " O que observamos aqui e agora é que São Paulo não pára, mas quem mora em 

São Paulo, às vezes, precisa parar!" 
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Conclusão 

 

   Após a realização de inúmeros trabalhos com o Teatro Espontâneo, acredito que este representa um 

espelho do mundo. Um grupo de pessoas possui, em miniatura, todos os fenômenos de uma sociedade 

humana maior. As pessoas presentes interpretam a opinião pública, o mundo. O diretor é o chefe da 
investigação. No decorrer pode-se observar uma revisão, um repensar, um questionamento da 

realidade. Tenho sempre como objetivo direto o espetáculo, através deste produzem-se mobilização 

que levam à mudança no pequeno grupo social ou no indivíduo. 
 

   Trabalhando temas pertinentes a um grande número de pessoas, podemos levá-las à consciência de 

que cada um de nós, pode junto com o outro, atingir saídas ou soluções para assuntos que muitas 
vezes não encontramos respostas, se nos mantivermos  isolados. 
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