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ESTÉTICAS E PEDAGÓGICAS: UM ESTUDO SOBRE O GRUPO “FORN DE 

TEATRE PA’TOTHOM”, DE BARCELONA 
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RESUMO: O Teatro do Oprimido, criado pelo brasileiro Augusto Boal, é hoje reconhecido em 

todo o mundo por suas infinitas possibilidades estéticas e pedagógicas. O envolvimento visceral 

com as questões políticas e sociais permite um alargamento desta proposta dramatúrgica que 

alcança as mais diversas realidades no Brasil e mundo afora. O objetivo deste trabalho é 

demonstrar como se dá a presença do Teatro do Oprimido na Catalunha, Espanha, cujo principal 

grupo, chamado “Forn de Teatre Pa’tothom, de Barcelona, realiza, há mais de uma década, um 

trabalho muito sensível, politicamente comprometido e artisticamente profissional, em escolas 

públicas catalãs, bem como em associações de bairro e em inúmeros outros espaços carentes de 

expressões artísticas e de oportunidades de manifestação política pelo teatro. O estudo do grupo 

foi feito in loco, a partir de entrevistas e de observação empírica, considerando os diferentes 

processos de criação pelos quais passam os atores. A concepção, a escrita e a encenação de cada 

obra correspondem a um longo caminho de criação coletiva, que conta com a participação 

efetiva de atores profissionais – formados, em sua maioria, pelo próprio grupo, em sua escola de 

atores, coordenada pelo ator e diretor teatral, Jordi Forcadas, que foi aluno de Boal. Trata-se de 

um caso extremamente interessante porque as ações não se restringem à elaboração das peças, 

mas contemplam também a formação de atores – de todas as faixas etárias – tendo como 

principais objetivos a emancipação social e a sensibilização estética de todos os envolvidos 

direta e indiretamente com o grupo, alcançando um efeito multiplicador de consciência político-

social em diferentes camadas da sociedade. Para a realização de uma abordagem teórico-

bibliográfica do grupo, com vistas a uma compreensão mais alargada de seus métodos e dos 

resultados alcançados, partimos, prioritariamente, da bibliografia sobre o Teatro do Oprimido, 

escrita pelo próprio Boal. 

 

Palavras-chave: Teatro do Oprimido. Barcelona. Emancipação. Educação. Cultura. 

 

É importante destacar a relevância assumida internacionalmente pelo Teatro do 

Oprimido, na difusão de uma sensibilidade estética – traduzida de forma muito refinada 

no último livro de Boal, A Estética do Oprimido, – que nasce em um contexto social e 

político muito específico do Brasil – o da Ditadura Civil-Militar – e logo se mostraria, 

na verdade, mundial. Assim, este artigo expõe resultados de um empenho de pesquisa a 
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partir do contexto da cidade de Barcelona, mas que pode também representar de 

maneira ampliada, em alguma medida, os desafios atuais enfrentados pelo continente 

europeu, especialmente em sua região ibérica. A crise de valores e de visões de mundo 

tem sido alvo de reflexões e de busca de variadas formas de transformações de 

conflitos, em meio à hostilidade cada vez mais presente na vida comum dos cidadãos, 

tanto em nível local quanto internacional. Cada microcosmo social, porém, apresenta 

seus próprios desafios e especificidades. Evidentemente, a hostilidade é potencializada e 

fomentada em uma conjuntura cada vez mais aguda de empobrecimento da população e 

de perda de conquistas sociais. Considerando tudo isso, foi possível, por meio desta 

pesquisa, observar e constatar algumas peculiaridades do belo trabalho realizado pelo 

grupo “Forn de Teatre Pa’tothom”, na conscientização sobre as reais causas das 

intolerâncias, da violência, do medo e das diferenças cada vez mais abissais entre, por 

um lado, o mundo de poucos privilegiados a quem é concedido o direito de pertencer à 

sociedade e, por outro, o universo dos que apenas se identificam pela diferença, uma 

vez que lhes é negado o mero direito de pertencimento a um grupo social. Basicamente, 

é disso que tratará este artigo, pois é este também o principal sentido atribuído à 

opressão, no contexto atual de Barcelona e da Catalunha, na visão do Grupo de Teatro 

do Oprimido em tela. 

 É sabido que o papel que a cultura exerce na dinâmica de representação do 

“Outro”, da alteridade, é indiscutivelmente um dos pilares das ações engendradas pelos 

grupos de Teatro do Oprimido que atuam no Brasil e no mundo. Nesse sentido, uma vez 

que já trazemos um histórico de investigação acerca do Teatro do Oprimido e de sua 

internacionalização (pesquisa realizada em Moçambique, com o Grupo de Teatro de 

Maputo, em 2009), a oportunidade de estar em contato direto com o trabalho realizado 

pelo “Forn de Teatre Pa'tothom” (http://www.patothom.org/), um dos mais respeitados e 

profícuos grupos de Teatro do Oprimido da Europa, nos forneceu subsídios riquíssimos 

para uma mais apurada forma de compreensão do alcance que a dramaturgia de Augusto 

Boal encontra, nos mais diversos espaços sociais, políticos e culturais. O fato é que se 

coloca uma questão relevante no contexto da discussão específica sobre o Teatro do 

Oprimido, como estética teatral: os sentidos de opressão não são iguais; eles variam 

http://www.patothom.org/


   
 

3 
 

praticamente ao infinito, a depender do país, do grupo social envolvido, da cultura com 

a qual as pessoas enxergam e constroem seu ser e seu estar no mundo. 

Desse modo, o grupo “Forn de Teatre Pa'tothom”, de Barcelona, se apresenta 

como estudo de caso extremamente exemplar, pois o trabalho realizado pelos seus 

integrantes tem como premissa a transformação de conflitos, pela metodologia do 

Teatro do Oprimido, e há uma longa experiência do grupo. O seu campo de atuação é 

vasto, e em sua sede, no bairro Raval
1
, em Barcelona, ele abriga inclusive uma escola 

para atores, o que mostra a densidade de suas ações. Historicamente conhecido como 

bairro boêmio, o Raval hoje abriga um universo cosmopolita e multicultural, com a 

presença de imigrantes vindos de todas as partes do mundo e que, por variados motivos, 

mas principalmente por razões econômico-sociais, escolhem Barcelona como destino. O 

nome atribuído ao grupo – “Forn de Teatre Pa’tothom”, o que em português seria algo 

como “Forno de Teatro para Todos” – se deve ao fato de o espaço, que hoje abriga sua 

sede, ter sido, durante muitos anos, um forno de assar pão – típico da Catalunha – que 

ficara abandonado durante todo o período da ditadura de Franco
2
. Os atuais líderes do 

grupo, os irmãos Montse Forcadas e Jordi Forcadas, compraram o espaço assim que 

resolveram retornar à Espanha para viver. Seus pais, catalães, deixaram seu país, no 

período da ditadura de Franco, para viver na Colômbia, onde os dois irmãos nasceram. 

Portanto, como eles mesmos relatam, com emoção, o espaço agora se converteu em um 

“forno de teatro”, onde muito é construído, colocando-se a mão na massa das mentes e 

dos corações dos atores que buscam as oficinas ali oferecidas. 

O grupo, que conta com atores profissionais, muitos deles formados pela própria 

escola que o “Forn de Teatre Pa’tothom” mantém, realiza montagens coletivas, com 

                                                           
1
  A região do Raval é conhecida por sua formação multicultural e étnica, em Barcelona, sendo um espaço 

culturalmente muito rico e diverso, representativo do caldeirão cultural presente na Espanha. Sabe-se 

também da existência de conflitos gerados  neste tecido sociocultural que desafiam o convívio pacífico de 

imigrantes entre si e destes com os catalães. Portanto,  o fato de a sede do grupo teatral em tela ser nessa 

região da cidade é, em si mesmo, muito simbólico e representativo do trabalho que realizam. 

 
2
 A Ditadura do General Franco foi um dos períodos mais sangrentos da História recente da Espanha e 

durou de 1939 a 1976. O regime ditatorial, chamado também de Franquismo, se iniciou após a Guerra 

Civil Espanhola (1936-1939) que, estima-se, deixou cerca de um milhão de mortos. 
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base em histórias de opressão relatadas por grupos ou por pessoas, individualmente, que 

participam efetivamente das ações em torno do Teatro do Oprimido. Dessa forma, uma 

das peças escritas pelo grupo, que aqui terá destaque, se intitula, em catalão, Mustafà és 

al replà, o que se poderia traduzir, em espanhol, para Mustafá está em el pasillo. Em 

geral, as peças são montadas em ambientes distintos e com públicos também variados. 

Nesse caso, a representação que pudemos acompanhar ocorreu em uma escola pública 

para uma plateia que se equivaleria a jovens de Ensino Médio no Brasil, com a presença 

dos professores e demais responsáveis pela escola. A intervenção do curinga
3
 foi 

realizada por Montse Forcadas, e o público era bem específico, pois se tratava de jovens 

oriundos de uma verdadeira mescla cultural – filhos de imigrantes árabes, africanos, 

andaluzes, galegos, paquistaneses, indianos, etc. Alguns deles estavam na escola como 

última oportunidade, pois não haviam completado o período escolar em idade adequada 

e foram levados a buscar nova oportunidade de escolarização por conta da 

impossibilidade de realizar quaisquer trabalhos – mesmo braçais. Na ocasião, pudemos 

abordar informalmente um dos alunos, com vinte e oito anos, que era nascido em 

Barcelona, mas cujos pais eram galegos. Sua profissão era pintor de paredes e ali se 

encontrava no afã de manter seu emprego ou talvez melhorar sua renda. Perguntamos a 

ele sobre a importância de ter participado daquela experiência teatral. E ele foi 

categórico ao afirmar que se tratava de uma oportunidade única de debate, por meio da 

arte, de temas muito delicados no contexto catalão, sobretudo no que se refere ao 

racismo, e que são realidades vividas e enfrentadas todos os dias, nos lares e nas ruas, 

nos espaços públicos e privados. Evidentemente, uma das questões norteadoras de nossa 

investigação era justamente qual(is) o(s) principal(is) sentido(s) de opressão na 

realidade de Barcelona. E a resposta foi muito clara: as várias formas de racismo e as 

discriminações relativas a gênero. Desse modo, ao cruzar os relatos – tanto formais 

quanto informais, tanto da plateia quanto de atores e diretores do grupo em tela – fica 

patente que o teatro, nesse caso, é espelho estético e sensível de realidades culturais, 

sociais e políticas que permanecem nas profundezas, sem ganhar relevo. Como afirma 

                                                           
3
 Curinga é o conceito desenvolvido por Augusto Boal para definir o ator que faz a interrupção da peça e, 

portanto, da arte, para chamar o público a participar na transformação do conflito apresentado na obra 

teatral, mas que, em realidade, é experimentado na vida. 
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Boal: “O ator deixa de interpretar o indivíduo e passa a interpretar o grupo; deixa de 

interpretar um texto já escrito e passa a interpretar uma dramaturgia embrionária.” 

(2005, p. 203). Quando as peças são montadas e expostas ao público – depois de longa 

pesquisa de campo, que as antecede, feita pelos atores e diretores do grupo – o que se 

observa é um efeito de conscientização crítica e de sensibilização para as artes e para o 

“Outro”, o diferente, que se espalha e se difunde não somente entre aqueles que 

participam diretamente de todo o processo, senão também pela plateia que tem a 

oportunidade de assistir à peça e de dar sugestões de transformações dos conflitos 

elaborados esteticamente no palco. Trata-se de um poderoso recurso de emancipação de 

dores recalcadas, de sentimentos escondidos nas profundezas sociais e pessoais, que 

vem à tona para os atores e para o público, quando da preparação e da encenação 

propriamente dita da obra. É, sem dúvida, a magia própria da arte teatral, que é elevada 

a um nível político/estético e engendra reações diversas em todos os participantes. 

Observando as encenações, as intervenções e as respostas da plateia aos problemas 

expostos em cena, fica evidente a dimensão da proposta empreendida pelo grupo, pois, a 

bem da verdade, o que se passa é incontrolável (e não poderia ser diferente, pois a ação 

de questionar e de buscar respostas requer um preparo refinado dos atores, mas não 

impede, evidentemente, o que é natural dessa prática: a intervenção espontânea do 

público). Portanto, denominamos o conjunto deste trabalho como sendo também um 

tipo de “Teatro de Guerrilha”
4
 por suas características de enfrentamento dialógico cara a 

cara em situações inusitadas e que se mostram sempre inéditas, a despeito de toda a 

experiência acumulada pelo grupo e do conhecimento prévio construído na preparação 

da peça a ser encenada. Ou nas palavras de Boal, que explicam melhor o que buscamos 

esclarecer: 

Em toda minha atividade, em tantos e tão diferentes países da América 

Latina, pude observar esta verdade: os públicos populares estão 

sobretudo interessados em experimentar, ensaiar, e se chateiam com a 

apresentação de espetáculos fechados. Nestes casos, tentam dialogar 

com os atores em ação, interromper a história, pedir explicações sem 

esperar “educadamente” que o espetáculo termine. Ao contrário da 

                                                           
4
 “Teatro que se pretende militante e engajado na vida política ou na luta de libertação de um povo ou de 

um grupo.” (PAVIS, 1999,  p. 382). 
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educação burguesa, a educação popular ajuda e estimula o espectador 

a fazer perguntas, a dialogar, a participar. (BOAL, 2005, p. 216). 

Nessa mesma linha de pensamento, um outro espetáculo, da mesma obra 

anteriormente citada, Mustafà és al replà, aconteceu na “Casa de la Solidaritat”, – 

localizada também no Raval – um espaço que reúne várias ações culturais e sociais, 

com o objetivo de fomentar o debate solidário entre grupos em conflito – 

principalmente conflitos de ordem racial e de discriminação por várias razões. Nessa 

experiência, o público era formado por pessoas já familiarizadas com a forma do Teatro 

Fórum
5
 e eram oriundas direta ou indiretamente de um contexto de opressão social. 

Havia a presença de catalães também, mas, em sua maioria, eram imigrantes ou filhos 

de imigrantes. Havia jovens e também pessoas mais maduras, acima de cinquenta e 

sessenta anos, na plateia. Essa apresentação foi dirigida por Jordi Forcadas, que fazia as 

intervenções no momento de se concretizar o Teatro Fórum e dialogar com o púbico. 

Nos dois casos, o alcance em termos pedagógicos é incomensurável, uma vez 

que é atribuída voz aos que jamais encontrariam quem os ouvisse, em outro espaço 

social ou cultural. Com bases, evidentemente, freirianas
6
, a dimensão pedagógica criada 

e difundida pela ação teatral propicia uma gama de possibilidades na abertura de feridas 

sociais não reveladas publicamente. O teor libertário é latente. Ao mesmo tempo, como 

todo processo emancipatório, novos conflitos passam a existir na busca de soluções 

cada vez mais refinadas diante dos problemas de discriminação social e racial, de 

exclusão de direitos básicos, de falta de perspectivas de um país e de um mundo menos 

injustos, entre outras questões realçadas pelo público, em suas intervenções. É um 

                                                           
5
 O Teatro Fórum é a mais usada forma de Teatro do Oprimido em todo o mundo, pois coloca em ação o 

Curinga, que intervém diretamente na peça, rompendo a quarta parede e chamando o público para o 

debate e atuação dentro da obra, com a finalidade de transformação do conflito apresentado. Vale 

salientar que, no caso do grupo analisado, o Teatro Invisível – outro galho da árvore do Teatro do 

Oprimido – também é praticado como experiência estética anterior à elaboração e finalização 

propriamente ditas da obra teatral. Pelo Teatro Invisível, por exemplo, os atores realizam sua pesquisa de 

campo, criando seus personagens e as situações que comporão a obra de teatro, a partir das experiências 

vividas e observadas nas ruas, no transporte público, enfim, no cotidiano das pessoas “reais” em setores 

os mais distintos da sociedade. 

 
6
 Paulo Freire (1921-1997) – é importante que se diga – é um dos pensadores brasileiros – assim como 

Boal – mais respeitados internacionalmente,  não apenas em termos de sua inegável revolução nas teorias 

e práticas pedagógicas e educacionais, mas, sobretudo, pelo caráter humanístico de seu pensamento.  
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mundo novo e desconhecido que se abre, quando a imaginária quarta parede do teatro se 

rompe, à maneira de Brecht, e se volta para dialogicamente ouvir o que a plateia tem a 

dizer, à maneira de Boal. Teatro de Guerrilha porque não há controle – nem se pretende 

tê-lo – sobre as mais diversas reações. Teatro de Guerrilha porque enfrenta com 

coragem os impedimentos que nascem no antes, no durante e no depois da 

representação cênica. 

Nos dois relatos acima mencionados, o público era formado majoritariamente 

por imigrantes. Ou seja: um dos principais papéis assumidos pelo “Forn de Teatre 

Pa’tothom” é cumprido, ou seja: deixar passar a ala dos esquecidos socialmente e 

concretizar suas angústias e dores, de forma estética, política e emancipatória. Todo o 

processo se efetiva sem pieguice ou simplismo, e com muita consciência política do 

momento de lutas sociais por que passa o mundo e, nesse caso específico, a Espanha. 

Jordi Forcadas foi aluno de  Augusto Boal depois de já ter se graduado, em 

Barcelona. Forcadas é  formado em Artes Cênicas,  é diretor e ator  profissional. Fez a 

escolha por trabalhar com o Teatro do Oprimido, conscientemente, há cerca de doze 

anos, quando conheceu Augusto Boal em um workshop ministrado pelo dramaturgo 

brasileiro, em Barcelona. Vale destacar que o grupo também adota outras formas 

dramatúrgicas muito contemporâneas, não se restringindo ao Teatro do Oprimido, 

embora, claramente, essa dramaturgia seja a que mais espaço ganha em suas produções. 

Um exemplo está no livro Mapas teatrales: crear, desarrollar y evaluar pretextos 

dramáticos, dos autores Allan Owens e Keith Barber (2011). Trata-se de uma obra 

extremamente importante para se pensar o teatro como arte e como mecanismo de 

fomento criativo, no contexto da arte-educação, por exemplo. É uma contribuição que o 

“Forn de Teatre Pa’tothom” dá para a reflexão teórica sobre a arte teatral e sobre suas 

possibilidades pedagógicas; a tradução do inglês para o espanhol foi feita pelo próprio 

grupo, que também publicou o livro, em 2011. Em outras palavras, tudo que converge 

para o processo educacional de qualidade crítica e estética está dentro do campo de 
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atuação do grupo, com prioridade para as ações em torno dos vários galhos da árvore do 

Teatro do Oprimido, de Boal.
7
 

Ademais, o grupo também realiza inúmeras parcerias de trabalho com outros 

países europeus e também da América Latina, especialmente com a Colômbia. É uma 

troca preciosa e que multiplica as ações do grupo, principalmente pelos vídeos que 

podem ser utilizados em salas de aula, como recurso didático para a criação de inúmeras 

oportunidades de debates profícuos na direção da quebra de preconceitos e do 

desconhecimento da potencialidade humana, latente em todos nós. Nesse contexto, vale 

a pena lembrar o que Boal sempre dizia em relação ao Teatro do Oprimido: seu objetivo 

é humanizar o homem. Seguramente, esta busca por sociedades mais humanas, mais  

respeitosas entre si, sem tanto medo uns dos outros e das diferenças que compõem todos 

nós, permanece sendo o principal objetivo e o grande ideal do “Forn de Teatre 

Pa’tothom”.  

Vale também salientar o trabalho didático-pedagógico que é realizado com 

muito sucesso pelo grupo com as pessoas que procuram os cursos oferecidos pelo “Forn 

de Teatre Pa’tothom”. São indivíduos que, muitas vezes, sentem em seu cotidiano as 

pressões sociais advindas das diversas formas de violência – algumas declaradas e 

outras silenciosas e veladas, mas não menos destruidoras. Essa é outra frente importante 

de lutas do grupo, pois a formação oferecida aos que o procuram significa, na maioria 

das vezes, a porta de entrada para uma vida totalmente diferente e melhor. Muitos se 

tornam atores amadores ou profissionais e passam a viver de sua arte (evidentemente 

com todas as limitações financeiras que este ofício impõe, em qualquer parte do 

mundo). Pelo conteúdo social e identitário que traz e pelo impacto visível que as 

reflexões do Teatro do Oprimido provocam nos atores, não é demais afirmar que o 

grupo se multiplica em diversas frentes de atuação, atingindo, ao mesmo tempo, 

inúmeras formas de emancipação social e individual, de variadas formas e maneiras. 

                                                           
7
 Como se sabe, Boal dividiu o Teatro do Oprimido em galhos que traduzem as várias técnicas possíveis, 

como o Teatro Fórum, o Teatro Imagem, o Legislativo, etc. Vale lembrar que a raiz que alimenta toda 

essa estrutura é a Ética. (BOAL, 2005, p. 17). 
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Trata-se de um efeito difusor, pedagógico e libertário, apenas possível pela entrega e 

pelo profissionalismo que todos do grupo apresentam.  

Embora este não seja o objetivo central deste artigo, julgamos relevante destacar, 

finalmente, uma das hipóteses com a qual trabalhávamos antes do início da investigação 

acadêmica e que, ao final e ao cabo, não foi confirmada. Para efeitos de 

contextualização, vale esclarecer que, ao estudar o trabalho concretizado em Maputo, 

chegamos ao principal sentido de opressão naquele contexto, que é o enfrentamento do 

enorme problema da presença da epidemia de HIV/SIDA. Naturalmente, trata-se de 

uma situação emergencial e, simultaneamente, persistente, em que se lida, diariamente, 

com a vida e a morte. Há a urgência de uma conscientização ampla para o uso de 

preservativos e para a realização de consultas periódicas a postos de saúde, a fim de não 

se disseminar ainda mais a doença principalmente entre as mulheres – suas maiores 

vítimas. É precisamente este tipo de ação que se leva a cabo com maestria pelo Grupo 

de Teatro do Oprimido de Maputo. Em suma, as ações implementadas pelo GTO 

Maputo, pela prática teatral, vão nessa direção e tem prioritariamente esta luta, em que a 

sobrevivência é algo imediato e urgente, pois se trata, literalmente, de salvar vidas. 

Na prévia elaboração da investigação acadêmica, ao explorar os sentidos de 

opressão presentes em Barcelona, – cujo contexto de Bem Estar Social evidentemente 

denuncia uma situação econômica muito distinta, em vários aspectos, da realidade 

moçambicana, com acesso facilitado a benefícios sociais, como saúde e educação, por 

exemplo – levantamos a hipótese de que poderíamos encontrar tipos de opressão 

também muito diferentes daqueles existentes no contexto de Moçambique. E isso pode 

ser considerado verdadeiro, mas apenas em termos parciais. Em realidade, o que se 

passou foi surpreendente, pois, de fato, trata-se de situações econômicas, políticas, 

históricas, sociais e culturais muito diferentes. No entanto, podemos dizer, com 

segurança, que há uma mesma matriz de opressão que alimenta os dois contextos. Essa 

base pode ser definida a partir de alguns elementos fundadores. Indubitavelmente, o 

injusto sistema social e econômico, que globaliza a miséria e aprofunda diferenças de 

classes sociais, é um dos fatores cruciais para as opressões mundo afora. Contudo, para 
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além e ao lado de tal constatação, encontram-se elementos condutores de opressões 

invisíveis para muitos, engendradas pela intolerância diante do considerado diferente; 

pela violência simbólica e material, geralmente ocasionada pela hostilidade nascente de 

situações variadas de desrespeito mútuo; pela vulnerabilidade maior sofrida pelas 

mulheres, pelos pobres,  pelas crianças e velhos; pelo forte apego a crenças,  dogmas e 

preconceitos legitimados histórica, política e socialmente, cristalizados com o tempo e 

com o passar das gerações; pelo alto nível de descrença e desesperança em um futuro 

mais promissor; pela dificuldade de integração social e de desenvolvimento do 

sentimento de pertença a um grupo; em suma: pela solidão. Como afirma Boal:  

A solidão mata não só os neurônios, mas também a palavra, quando 

não encontra interlocutores. Como toda linguagem, existe em sua 

relação com o outro: pertence a ambos.” (2009, p. 65) 

Nesse sentido, o trabalho desenvolvido por meio do Teatro do Oprimido é 

imprescindível em qualquer parte do mundo, pois visibiliza e dá voz, socializa e liberta 

silêncios e esquecimentos. Afinal, a solidão é uma presença incômoda em todas estas 

realidades de opressão e, por isso mesmo, o teatro, coletivo em sua própria natureza 

discursiva e estética, tem o alcance multiplicador e libertário já mencionado aqui. E, ao 

se tratar de peças que se criam a partir da Estética do Teatro do Oprimido, é evidente 

que as possibilidades de abertura de portais capazes de permitir a fluidez e, ao mesmo 

tempo, a fruição do estético e do político, simultaneamente, são infinitas.  

Em Barcelona, as “facilidades” aparentes encontradas no mundo “desenvolvido” 

podem se transformar em armadilhas quando cegam as pessoas para a conjuntura 

invisível que as torna consumidoras vorazes sem o saber, quando o sentimento de 

pertencimento coletivo pode se apequenar ao nível narcisista do ter e não do ser. Este 

também é um grande desafio imposto pela realidade de opressão vivida nesse contexto 

pelo grupo “Forn de Teatre Pa’tothom”. Portanto, não se trata de comparar as 

realidades, senão de perceber a complexidade do mundo em que vivemos, que é capaz 

de iludir muito facilmente quanto aos objetivos sociais e políticos que realmente 
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importam e que merecem dedicação e atenção. Boal afirma, ao tratar do conceito de 

aura
8
, no contexto de seu pensamento sobre a Estética do Teatro do Oprimido, que: 

Vivemos outras épocas, outras auras [...] Esta moderna aura não é 

misteriosa. É saber sem mistério. É aura da verdade descoberta, não 

do segredo escondido. Aura do futuro, não só do passado revoluto. 

Aura de um outro mundo, que sabemos ser possível. (BOAL, 2009, p. 

47). 

 Ao determos nosso olhar, pela pesquisa em tela, no trabalho realizado pelo 

“Forn de Teatre Pa’tothom”, em Barcelona, inevitavelmente tal assertiva de Boal se 

concretiza em nossa avaliação sobre os resultados alcançados pelo grupo. Afinal, o que 

se passa em cada encenação é a materialização de uma aura de natureza libertária e 

transparente, densa e poética a um só tempo. A verdade descoberta torna-se prato 

oferecido a todos e a todas que se permitem participar de tal banquete. Teatro de 

Guerrilha sem perder a poesia. Teatro popular, com sofisticação e primor estéticos. 
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