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RESUMO
“Baby: Espetáculo de Cena Fórum” é uma peça de teatro elaborada e encenada por policiais civis e militares do Distrito Federal. A peça conta a história de uma

da personagem em relação ao casamento e na falta de perspectiva para conseguir
sair da situação de violência. A obra é desenvolvida a partir da técnica do Teatro
que alia teatro à ação social. Além dos papéis principais do marido, da mulher e
as intervenções do público, que é levado a dar uma solução para o problema da
violência doméstica sofrida pela personagem principal.
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INTRODUÇÃO
-

-

da Companhia, a escrivã da Polícia Civil, Lívia Martins Fernandez, e o cabo da
Polícia Militar, Genivaldo Sampaio da Silva. Os dois escreveram, produziram e

-

conceitos do Teatro do Oprimido.

Augusto Boal é a principal liderança do Teatro do Oprimido, metodologia que alia o
teatro do oprimido ajuda as pessoas a buscarem a ação dentro de si, preparando-as
para situações que possam ocorrer no futuro.
sentação de temas cotidianos, um problema é colocado, mostrando o lado do opressor
e do oprimido e, em um certo momento, a peça é aberta ao público, que pode sugerir
quem se sentir à vontade pode subir no palco para mostrar como acha que a questão
pode ser solucionada. No teatro fórum, o ator é o próprio público e as pessoas não são
só observadoras, mas protagonistas de suas vidas.
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-

para a cena ser alterada, invertida ou refeita sob outra perspectiva sempre que

comunidade e a polícia, pois conforme foi observado pelos/as atores/atrizes
-

taria da Cultura (SC- DF).

-

de social. A repercussão foi tão grande que a companhia conseguiu adequar a

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA

-

síveis alternativas para quebrar o ciclo de violência em que se encontram. De acordo
-
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sua vez, é encenado por um boneco, articulado pelo ex-agente da Polícia Civil

De acordo com os/as atores/atrizes e os relatos recebidos por pessoas que
-

INSTITUCIONALIDADE

-

dos/as atores/atrizes, além de projetores e caixas de som. As roupas e outros
-

Além da parceria com a SC-DF e com a Delegacia da Mulher do DF, a com(Faculdade de Teatro).

-
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Foto: Danilo Ramos.

PRINCIPAIS RESULTADOS
A iniciativa visa levar o debate sobre violência contra as mulheres, mais es-

sentou um dos maiores resultados entre as atividades da Secretaria voltadas

doméstica e, principalmente, questões de gênero. Um exemplo disso é a clara
a obra é representada como dona de casa, cuja grande responsabilidade é cui-

-

DESAFIOS
-
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-

ter um alcance de escala nacional.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

-

impacto nos homens e jovens do sexo masculino, que podem passar a questio-

Segundo os/as atores/atrizes, o que mais marcou algumas mulheres entre-

e capazes de encontrar recursos possíveis para sair ou ajudar outras a saírem da

-

e Sérgio Araújo. Foto: Danilo Ramos.
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