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A presente propositura tem como objetivo prestar uma justa homenagem a um 
brasileiro considerado uma das mais importantes personalidades das artes cênicas 
contemporâneas e internacionais denominando “Augusto Boal” o teatro do CEU Vila 
Rubi.  
Antes de demonstrar a biografia do homenageado, cumpre registrar que a proposta 
está de acordo com a legislação vigente que dispõe sobre a denominação dos 
próprios municipais e, em se tratando de equipamento de educação, obteve 
aprovação do Conselho Gestor do CEU Vila Rubi comprovado em ATA de sua 
reunião de 17/abril/2012, onde constou como item 9 - Nome do Teatro: Propostas 
de nomeação, por meio de ata exclusiva em que se justifique a decisão dos 
conselheiros; histórico do homenageado etc. que segue juntada para fazer parte 
integrante da presente proposta legislativa.  
Assim, considerando o interesse expressado pela comunidade escolar envolvida e a 
alta qualificação do homenageado, conto com o apoio dos nobres pares na 
aprovação deste projeto.  
Dados biográficos.  
Augusto Pinto Boal, nascido na Cidade do Rio de Janeiro, em 16 de março de 1931 
e falecido em 02 de maio de 2009.  
Personalidade das mais expressivas do teatro brasileiro, antes de ser exilado pela 
ditadura militar foi diretor do Teatro de Arena de São Paulo durante 15 anos, entre 
1956 e 1971. Transformou a realidade teatral brasileira realizando encenações que 
ficaram marcadas na histórica. Boal aliou-se a educadores e intelectuais da América 
Latina, dispostos a desenvolver a consciência social das classes trabalhadoras e 
camponesas. Naturalmente predisposto a lutar contra toda forma de opressão, Boal 
desenvolveu um teatro de cunho político, libertário e transformador.  
Ao criar o método do Teatro do Oprimido seu objetivo foi a democratização dos 
meios de produção teatrais, o acesso das camadas sociais menos favorecidas e a 
transformação da realidade através do diálogo (tal como Paulo Freire pensou a 
educação). Suas técnicas - principalmente o Teatro-fórum e o Teatro Invisível - são 
reconhecidas das mais notáveis universidades de elite a grupos de teatro de rua de 
todo o mundo.  
Autor de uma vasta bibliografia, enriqueceu o universo teatral com livros como O 
Teatro do Oprimido e Outras Políticas Poéticas, Exercícios para Ator e o Não-Ator 
com Vontade de Dizer Algo através do Teatro e Jogos para Atores e Não Atores. 
Entre os diversos títulos e prêmios significativos recebidos no exterior, como 
reconhecimento de seu trabalho, destacam-se o Officier de l”Ordre des Arts et des 
Lettres, outorgado pelo Ministério da Cultura e da Comunicação da França, em 
1981, e a Medalha Pablo Picasso, atribuída pela Unesco em 1994. Em 2009 foi 
nomeado embaixador mundial do teatro pela Unesco. Sua metodologia alia o teatro 
à ação social, suas técnicas e práticas difundiram-se pelo mundo, sendo largamente 
empregadas não só por aqueles que entendem o teatro como instrumento de 
emancipação política mas também de dinamização do processo de ensino 
aprendizagem na formação humana.  
 


