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O etnoteatro é uma metodologia em que os interlocutores de uma investigação etnográfica são 

atores de uma performance ou espetáculo teatral. É uma prática crítica e afetiva de fazer mundo que 

combina etnografia, conhecimento social e artes performativas. É um método para dramatizar 

observações e argumentos pessoais, culturais e sociais da vida real num determinado contexto de 

análise, uma forma de abordar uma questão ou problemática sociocultural no seio de um grupo de 

pertença. O etnoteatro toma a etnografia como gesto epistemológico da antropologia e o teatro como 

gesto metodológico da observação participante. Um dos seus objetivos é estudar e visibilizar 

realidades no seio de problemas comuns que de outro modo permaneceriam mudas ou desconhecidas, 

como uma máquina de fazer ver que investe na partilha de diferentes modos de ser e que se constitui 

como uma cerimónia definidora de si (Myerhoff, 1982).  

Metodologicamente, o etnoteatro constrói-se a partir de uma dialogia do encontro, a partir da 

ação reflexiva compartilhada no campo da pesquisa entre investigador e interlocutores, no processo 

de construção dramatúrgica de um espetáculo. A investigação produz então um comum entre 

investigador e interlocutores participantes, criando um enquadramento ou dispositivo coletivo de 

investigação-ação. A participação de todos é horizontal e esse comum goza da qualidade das 

performances estéticas, mais em colaboração ativa e consequente que simples reciprocidade. A 

participação de todos é intensa, explorando-se diversificadamente o modo operativo do encontro 

etnográfico, expandindo as possibilidades da observação participante e operando nas temáticas 

estudadas de forma criativa e consequente, na medida em que concorrem para a realização de um 

espetáculo teatral que posiciona publicamente a apresentação de si. 

O estudo de caso que trago para explicitar muito brevemente o uso possível do etnoteatro 

como performance da observação participante investiga a experiência de vida de jovens reclusos no 

interior de um estabelecimento prisional, para fazer uma performance teatral sobre essa passagem da 

sua vida. No processo da observação participante, o trabalho colaborativo traz à tona condições 

problemáticas e modos de vida radicais face aos mecanismos de controlo envolvidos na prisão e “o 

que se tem que fazer para sobreviver?”, tendo em conta a lógica das regras de conduta entre reclusos. 
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Não procuramos perceber tanto os códigos formais de conduta institucionais mas mais as práticas 

informais entre reclusos, nomeadamente as formas de resistência que inventam para sobreviver no 

mundo regrado de uma prisão. O mundo relacional dos reclusos configura-se como uma espécie de 

código simbólico e prático (agora posso dizer de tácito), embora oculto – aquilo que Scott (1990) 

chama de transcrições ocultas –, porque circula na esfera privada dos reclusos, mundo em que 

qualquer um que se apanhe a entrar na prisão terá de saber lidar. 

Trata-se de reconhecer os mecanismos de resistência e controlo subjacentes à sua vida de 

reclusão, matéria que compõe um espetáculo teatral feito em criação coletiva. Levantam-se problemas 

que cruzam vários sistemas de opressão e trazem à tona os possíveis efeitos da visibilidade das formas 

de resistência ocultas. Aceder ao repertório metacomunicacional dos reclusos e dos seus modos de 

vivência será mais dificilmente obtido (senão enganador) por um simples questionário formal de uma 

entrevista conduzida que não tenha investimento prévio na empatia com os interlocutores, como 

veremos adiante. Para o que aqui importa, o conhecimento das práticas reais no contexto de estudo 

emerge com e a partir dos interlocutores confrontados com a criação de um espetáculo que traduza a 

sua vivência. É através da sua voz que multimodalmente se elicitam as questões para a dramaturgia 

do espetáculo cujo guião se escreve em conjunto (e que parte, no limite, com uma página em branco). 

Dos múltiplos modos de encontro possíveis se lê e interpreta determinada forma de ver e viver o 

mundo, e o modo de ver o mundo está sempre dependente do enquadramento para o qual se fala. 

Já com o grupo formado para a construção do espetáculo teatral, a construção dramatúrgica ou 

escrita da peça começou por ser acionada pela vídeo-elicitação da série Orange is the New Black, 

baseada no livro homónimo de Piper Kerman (2016) sobre a sua experiência na prisão, e que é 

adaptada para a Netflix por Jenji Kohan, Sara Hess e Tara Herrmann em 2013. Durante a visualização 

dos episódios, ação que os entusiasmava muito, aqui e ali, ouviam-se por vezes intervenções 

espontâneas sobre a realidade: simples interjeições ou comentários, risota ou uma piada em crioulo. 

Peripécias que acontecem na série desencadeiam a potencial revelação de dados vernaculares. São 

factos simples da rotina do dia-a-dia mas que começam a compor um habitat de significado: a 

impossibilidade na prisão de usar certos objetos que apareciam no filme, como um espelho, por 

exemplo; o procedimento de verificar as celas; a logística para tomar banho; um conflito entre 

reclusas por questões de alguma dívida; o uso de drogas; a prática de cozinhar-se na cela (que é 

proibido embora se faça); uma cena sobre determinado tipo de relação com um guarda; a economia 

paralela no interior da prisão; as atividades ocupacionais que a prisão lhes proporciona (no quadro da 

reabilitação que também a define); uma cena de sexo que na série configura-se em relacionamento 

homossexual; ou a simples existência de um telemóvel dentro da prisão, os momentos elicitam e 

provocam uma reação em forma de apupo, comentário ou nova risota.  



3 
 

A risota, a “boca” ou comentário a qualquer cena que víamos, elicitava um diálogo com a 

realidade vernacular fora de qualquer atmosfera hostil, revelando o ser-estar do recluso (por isso, 

horizontal). É nestes momentos que empreendo o modo operativo de entrevista, por vezes até 

pausando o filme para conversarmos, como nos variadíssimos focus-group que realizámos. Quer isto 

dizer que a análise às temáticas abordadas também é feita em conjunto. É aqui que 

metodologicamente o etnoteatro conecta com os modos e as lógicas de construção dramatúrgica 

usadas no teatro. Por isso, havendo tema, entramos na improvisação das histórias contadas a partir 

dos momentos-discussão que a série elicitou e que traduzem as experiências de um recluso naquela 

prisão, na perspetiva vernacular. 

O uso de diferentes metodologias teatrais com intuitos etnográficos pode elicitar diferentes tipos 

de dados. Não iremos aprofundar aqui este tópico. Convém, contudo, perceber que existem 

metodologias teatrais ou coreográficas que podem não ser tão produtivas na elicitação de dados, ou 

na pesquisa dos vocabulários vernaculares que se quer estudar (e perante o tema de análise que se 

tem em mãos) tal como, por exemplo, o ballet, com o seu vocabulário rígido, poderá não ser a melhor 

forma para perceber a géstica dos corpos dos interlocutores, se esse for o intuito da investigação 

(Blumenfeld-Jones 2008).  

No âmbito do estudo das formas de resistência, uma determinada metodologia teatral pode ser 

considerada pertinente para elicitar dados como, por exemplo, a metodologia do teatro do oprimido 

(Boal 2005) que permite uma abordagem das formas de opressão de uma forma direta e evidente, 

com grande eficácia para a observação da lógica da resistência. Mas, na verdade, demonstrou-se que 

esta metodologia força um determinado tipo de dados que nuclearizam (em certa forma limitam, ao 

enviesar) um tipo de resistência (como a resistência mecânica expectável existente entre opressores e 

oprimidos que, veremos, pode ter uma função de máscara).  

Observámos, contudo, que o uso de uma outra metodologia aparentemente desprovida de uma 

forma óbvia de explicitar fenómenos de resistência – usámos a metodologia de improvisação do 

viewpoints (Bogart e Landau 2005) – permitiu abordar as transcrições ocultas de uma forma mais 

subtil, refinada e eficaz etnograficamente. Não forçando o tratamento da resistência, as improvisações 

visibilizam situações que transportam subtextos que conduzem à perceção das transcrições ocultas 

entre os reclusos ou ao seu repertório metacomunicacional. De certa forma extravasa-se a relação 

opressiva que a sua condição de recluso faz inscrever e visibiliza-se uma segunda resistência, a oculta, 

para além daquela que a mecânica da opressão expectável (pelo facto de estarem numa prisão, de 

serem participantes numa investigação) prevê. O que quero dizer é que uma metodologia teatral ou 

coreográfica mais evidente para estudar determinado fenómeno pode não ser a única ou mesmo a 
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mais apropriada para proporcionar dados de qualidade para o estudo que se tem em mãos, na medida 

em que, aqui, se pretende entender o lado de lá dos fenómenos de resistência. 

Para se ter uma ideia do tipo de trabalho metodológico realizado e como os reclusos participam 

na construção de conhecimento, permitam-me um exemplo prático que resume bem a lógica que se 

imprimiu ao trabalho de campo e que traduz o como o conhecimento vem dos interlocutores de modo 

multimodal. Serve, portanto, para explicitar como se foi fazendo a recolha das várias formas de 

resistência que os reclusos criam no seio da sua vivência na prisão, explorando a lógica das regras do 

estabelecimento prisional e a das regras informais construídas pelos reclusos no interior da cadeia.  

 Dois elementos do grupo que ingressaram nas sessões de teatro apresentaram-se publicamente 

na prisão assumidamente como homossexuais, o que foi inédito. Se já não bastava serem brasileiros 

e, por isso, diferentes e sem grupo de identificação, porque uma população muito diminuta neste 

estabelecimento prisional, o facto de assumirem a homossexualidade permitiu desde logo que 

abordássemos a questão com frontalidade, sem temer estar a impor um tema fortuitamente (mesmo 

que abordado na série televisiva). Esta presença apareceu como uma espécie de rutura em relação ao 

que parecia constituir um tabu dentro da prisão, uma vez que publicamente a homossexualidade é 

invisibilizada e altamente estigmatizadora entre os reclusos e no seio da instituição, como também 

verifiquei nas reações às cenas homossexuais da série televisiva que vimos em conjunto.  

 Estes reclusos brasileiros, à entrada da prisão e em modo entrevista formal, dizem-me que foram 

alvo de impropérios e ofensas públicas por parte de muitos reclusos, e revelaram-me na altura como 

isso estava a ser complicado para a sua vida quotidiana e altamente estigmatizador. O que é certo é 

que este facto levou à inclusão deste tema na construção da peça teatral. Na cena 4 um recluso entra 

pelo palco com uma toalha na mão para tomar banho, saindo pela plateia e desaparecendo. Ouve-se 

um chuveiro e vão entrando outros reclusos em palco, na casa de banho, como se estivesse ali aquele 

recluso (bocas, apupos, simples cumprimentos ou assombro). O facto revelado pelo recluso que 

assume a sua homossexualidade leva-nos a tratar do assunto entre todos e a fazer falar sobre o tema 

com uma frontalidade que no início parecia não haver no grupo de trabalho. Sem perguntar, as 

posições de cada um são já tema de investigação-ação. 

Passado uns tempos, quando volto a entrevistar individualmente um dos interlocutores 

brasileiros, ele fala-me com mais tranquilidade sobre o assunto e com uma cosmovisão que parecia 

contradizer a anterior, no início do trabalho de campo. Fala do seu namorado que entretanto fez na 

prisão, um heterossexual que passa a assumir a sua nova identidade sexual. Realmente parecia estar 

a falar de um outro mundo que não aquele da opressão da homossexualidade que tinha abordado à 

chegada. A posição perante a homossexualidade ainda era de reserva mas pareceu ter outros contornos 
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na esfera oculta dos reclusos e em contradição com o que aparentava acontecer a partir da primeira 

entrevista. As revelações surpreendentes plasmam-se nas palavras do interlocutor em entrevista: “as 

mesmas pessoas que me chingaram, me ameaçaram, ou que ainda hoje fazem isso, são as mesmas 

pessoas que me convidam para um momento a dois entre quatro paredes. Só que à frente dos seus 

amigos são os maiores machos que existem.” Aquilo que parece ser profanatório – trabalhar sobre 

esta dimensão da opressão – na verdade, apesar de na componente pública ser evidente a lógica da 

opressão, na componente privada ela não se verifica com a mesma configuração. O que era oculto 

parecia aqui contradizer a forma como se expressam visivelmente na esfera pública, no dia-a-dia da 

prisão, com ideias da homossexualidade altamente estigmatizadoras e não consentidas (afinal, com a 

sua permeabilidade).  

O etnoteatro revoluciona o conceito formal de entrevista, acentuando a relação num diferente 

“como” e fragmentando a investigação em diferentes tipos de encontro. Revolucionamos a entrevista 

porque facilmente acedemos ao repertório metacomunicativo local, por vezes até, sem necessidade 

de perguntar. A realidade emerge no seio de um projeto comum. Mesmo sem existir um focus-group 

muito estruturado há sempre alguém que comenta sobre a realidade vernacular em dado momento. 

Por exemplo, no intervalo ou no fim da sessão, alguns reclusos têm conversas privadas comigo, sobre 

certas histórias que de alguma forma informavam o lado mais obscuro das relações entre reclusos, 

histórias que entendiam não ser apropriado estar a contar junto dos outros. Colocavam-me assim a 

responsabilidade de debater sobre a permissibilidade ou não de fazer incluir essa história na lista de 

matérias que tínhamos para a peça teatral, tendo em conta a ética que esse interlocutor confidente 

compunha como recluso no interior da prisão e a ética que eu compunha como responsável pela 

investigação e do projeto teatral, nomeadamente no que diz respeito à proteção de dados no interior 

da cadeia. O repertório metacomunicacional erige-se. Fui assim envolvido na discussão coletiva de 

estabelecer os limites para o que seria ou não razoável, ou pertinente, fazer expressar no guião do 

espetáculo. Envolviam-me, por isso, nas transcrições ocultas mais marginais no seio deste meio 

prisional, por si só cruzamento de múltiplas marginalidades, no interior da nova lógica de resistência 

que almejava investigar. A conversa privada passa, então, a desconstruir os conteúdos da conversa 

pública. 

Os interlocutores assumem-se horizontalmente como agentes da produção de conhecimento que 

contribui para a reflexividade entre todos, com potencial desmontagem de preconceitos imanentes 

das relações institucionais, ou da imagem formal que fazem de um recluso, ou ainda da imagem do 

investigador em ação no terreno, enquanto se apresenta publicamente uma visão de si mesmo. 

Quebram-se fronteiras impostas por uma voz pública truncada pelas suas condições de marginalidade 

e fragilidade social e ensaia-se a voz de um comum na sua forma de ver e fazer o mundo. O etnoteatro, 
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baseado na arte e na etnografia, torna-se uma metodologia expansiva e multimodal que emprega e 

reinventa a metodologia da antropologia a uma forma de fazer mundo através da arte, com e através 

das comunidades envolvidas. Por isso, também se revela como um modo epistemológico próprio, em 

que interlocutores e investigadores se fazem juntos à estrada. 
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