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1.0 - Dependência química e teatro: uma experiência com militares da 
Marinha 

 
Há determinados momentos em que se lida com o irreparável ou com uma grave 

situação rigidamente configurada, cujos danos são significativos. Como no luto ou em 
processos longos de sofrimento, perguntamo-nos: o que podemos fazer nessas 
situações? Essa questão desafiadora atravessa o trabalho de psicólogos em diversos 
contextos de atuação. Seu enfrentamento, no presente artigo, reafirma um pressuposto, 
decorrente de longa prática: o de que nessas situações, algo ainda pode ser feito para 
favorecer a simbolização dessas experiências e também daquilo que foi danificado, por 
meio de novas experiências, capazes de abrir caminhos e significações diferentes. É 
feita uma aposta no devir...   

Relataremos aqui como a valorização da simbolização, da narrativa e da partilha 
orientou a construção de uma intervenção psicossocial associada ao teatro, inspirada no 
trabalho de Augusto Boal, criador do “Teatro do Oprimido”. Trata-se de experiência 
vivida em 2008, quando atuávamos como psicóloga de uma instituição tradicional e 
complexa: a Marinha do Brasil.  

Em seguida, faremos algumas ponderações teóricas, articulando a experiência 
relatada às contribuições de alguns autores, em especial, Gilberto Safra, que vêm 
refletindo sobre o sofrimento humano no mundo contemporâneo. Nosso objetivo é 
apresentar elementos capazes de embasar o uso da narrativa e da linguagem cênica 
como ferramenta fecunda de intervenção psicossocial em meio aos desafios da 
atualidade. 

 
2.0 - Construindo um projeto de intervenção psicossocial 
 
Sabe-se que a dependência química acarreta prejuízos não apenas à saúde física 

e psicológica do usuário, como também às esferas de convivência profissional, familiar 
e social. Por ser assunto delicado, é muitas vezes silenciado ou tratado de modo 
moralista, pouco eficaz no sentido de sensibilizar as pessoas para o tratamento. Afinal, é 
mais fácil enxergar o problema no outro do que em si mesmo, sobretudo quando a 
questão é atravessada por mitos e preconceitos de várias ordens, e rapidamente 
associada à degradação e marginalidade. 

Entre 2005 e 2008, estivemos à frente do Setor de Psicologia da Marinha do 
Brasil, em Salvador/BA. Nesse período, estruturamos a assistência clínica no Hospital 
Naval de Salvador e desenvolvemos alguns projetos psicossociais junto à equipe do N-
SAIPM (Núcleo de Assistência Integrada ao Pessoal de Marinha) do COM2DN 
(Comando do Segundo Distrito Naval), que abrange os Estados da Bahia e Sergipe. Tais 
projetos eram destinados a militares, servidores civis e seus dependentes (pais, esposas 
e filhos). Um deles foi concebido como uma ação interdisciplinar pontual, que pudesse 
somar forças no enfrentamento de uma problemática cada vez mais comum nos tempos 
atuais, inclusive entre militares: o abuso de substâncias psicoativas, em especial, do 
álcool. 

Em virtude de não haver um setor específico de prevenção e tratamento da 
dependência química nas Organizações Militares da região abrangida pelo COM2DN, 
organizamos um evento que transcendeu os muros institucionais e pôde começar a 
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consolidar algumas parcerias entre a Marinha, outras forças armadas, e as instituições de 
referência dos Estados da Bahia e de Sergipe. Visávamos a estabelecer uma rede de 
contatos e informações capaz de ampliar o suporte dado aos usuários e organizar 
projetos de sensibilização e prevenção ao uso de álcool e outras drogas, por meio de 
trocas sistemáticas que favorecessem a mútua capacitação profissional. 

Foi então programado um evento de três dias, intitulado: “Tá pegando?1 I 
Encontro de Sensibilização para o tema das drogas e da dependência química - Usos e 
abusos de substâncias psicoativas”. Foi gratuito e aberto a quem tivesse interesse: 
militares, servidores civis e seus dependentes, com vagas limitadas a setenta pessoas. 
Uma parte dos participantes veio voluntariamente; mas, como até a véspera o número de 
vagas não havia sido preenchido, o restante veio obedecendo à determinação de algum 
superior.  

Propusemos mesas-redondas com diferentes profissionais que atuavam na área, 
de dentro e fora da Marinha, partindo do pressuposto de que as discussões seriam tanto 
mais ricas, quanto mais contassem com a participação de convidados envolvidos com a 
problemática de modos variados. Participaram delas psicólogos, psicanalistas, 
psiquiatras e assistentes sociais. Quanto aos temas das mesas-redondas, destacamos: i) a 
questão da dependência química no mundo militar e no Brasil; ii) a variedade de 
substâncias psicoativas; iii) os aspectos históricos e antropológicos associados aos 
diferentes contextos de uso; iv) a diversidade de efeitos biológicos, psíquicos e sociais; 
v) a desconstrução do mito de que drogas lícitas são menos prejudiciais do que as 
ilícitas; vi) os diferentes modelos de tratamento (da abstinência total à redução de 
danos); vii) os serviços públicos e privados de referência disponibilizados na região; 
viii) os preconceitos, polêmicas e modificações na legislação brasileira; x) o impasse na 
discussão sobre a legalização do comércio de algumas drogas, etc. Após as mesas-
redondas, foi assegurado espaço para o debate. 

 
2.1 - O teatro como viés prático-vivencial para complementar a proposta 
 
Considerando os pilares do mundo militar - hierarquia e disciplina -, bem como 

a rígida padronização e vigilância sobre os comportamentos, rituais e práticas 
discursivas que atravessam os quartéis e alcançam a esfera doméstica dos militares, o 
desafio de organizar um evento sobre o tema da dependência química, tão comum nesse 
universo, precisava ser pensado de modo diverso ao de uma abordagem meramente 
informativa, de caráter moralista e/ou punitivo. Além disso, havia a preocupação em 
promover uma reflexão sobre a questão, pela via da sensibilização, o que nos 
impulsionou a complementar as mesas-redondas com a oferta de uma proposta prática e 
vivencial.  

Nessa mesma época, a troca de experiências com profissionais da saúde e das 
artes despertou-nos para uma idéia: recuperar, para o evento, o trabalho de Augusto 
Boal, criador do “Teatro do Oprimido”, que alia teatro à ação social, e cujas técnicas 
podem ser utilizadas não só por dramaturgos, mas também por aqueles que concebam o 
teatro como instrumento de emancipação política e atuação nas áreas de educação, 
saúde mental, no sistema prisional, etc. Dentre as propostas mais conhecidas de Boal, 
destaca-se o “Teatro do Oprimido”, por meio do qual são elaboradas cenas que 
espelham conflitos da vida real e que operam como recursos de sensibilização, incitando 
os espectadores a participar da cena, opinando, e depois assumindo os papéis dos 
                                                 
1 A expressão “Tá pegando!” faz parte do jargão militar e significa que algo não vai bem, que é preciso 
tomar uma atitude para evitar retaliação.  
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personagens. Nesse exercício, surgem novas percepções e desfechos para os impasses 
apresentados, de modo a “transformar o espectador, ser passivo e depositário, em 
protagonista da ação dramática” (Boal, 1988, p.28).  Boal acreditava que se pudesse 
libertar o espectador da sua condição de espectador, ele poderia libertar-se também de 
outras opressões. 

Ora, como o nosso público era composto por uma maioria de militares fardados, 
em horário de serviço, (muitos ali por ordem e sob o risco de terem sua imagem pessoal 
exposta), era preciso pensar em uma estratégia que fosse cuidadosa, não invasiva, e 
progressivamente convidativa à participação, caso contrário, seria impossível 
conseguirmos naquelas três tardes, em meio à atmosfera formal de um evento militar, a 
adesão dos participantes à proposta teatral.  

Assim, nos meses que antecederam o evento, reunimo-nos semanalmente com 
colegas que conheciam o trabalho de Boal. Eles se interessaram em elaborar 
conjuntamente uma intervenção cênica no evento. Estudamos juntos, previamente, o 
tema da dependência química e também a cultura militar naquilo que perpassa as 
relações profissionais, afetivas, de gênero e geração, e que propiciam tanto limitações, 
quanto possibilidades de ação às pessoas que fazem parte desse universo ou são por ele 
afetadas. Foram realizados exercícios cênicos inspirados nas pesquisas feitas por cada 
um e também na leitura de relatos presentes em um estudo etnográfico realizado por 
nós, entre 2005 e 2007. 2 A linguagem verbal e corporal empregada pelos atores na 
composição dos personagens foi lapidada no sentido de torná-los verossímeis e não, 
caricatos.   

Como o evento teria duração de três dias, primeiramente utilizamos o “Teatro do 
Invisível”, no qual os “atores” - duas mulheres e um homem - disfarçados de 
participantes, fizeram perguntas e colocações durante o debate que sucedeu a primeira 
mesa-redonda. O ator assumiu o personagem do “Sargento Silveira”, trajando uma farda 
visivelmente apertada e portando uma garrafa de bebida alcoólica que não fazia questão 
de esconder. Esse “acessório”, por sinal, incrementou sua fala embolada: -“Vocês ficam 
falando de dependência... eu, por exemplo, bebo quando quero e nem por isso sou 
dependente! Na hora que eu quiser, eu paro!” As pessoas se entreolharam, 
provavelmente julgando inapropriada tamanha exposição. 

Ao término do debate, o coordenador da mesa comunicou que na platéia havia 
atores. Eles foram convidados a se levantar e se apresentaram. Nesse instante, ouviram-
se risos e comentários debochados. O público passou a reconhecê-los como aqueles que 
conduziriam as atividades cênicas dos dias seguintes.  

No segundo dia, ao sair do auditório, o público encontrou no saguão mesas e 
cadeiras à frente das quais havia espaço para um cenário caseiro: ali estava esposa do 
Sargento Silveira, cuidando da limpeza da casa e preparando a mesa para a chegada do 
marido. Eis que o Sargento Silveira entra em cena após um longo dia de trabalho. Está 
cansado e alcoolizado. A esposa o recebe carinhosamente e quer conversar, contar-lhe 
como foi o dia dela e das crianças, mas ele não parece interessado. Ela percebe o seu 
desinteresse. Também percebe que Silveira está lento e com cheiro azedo, de álcool. 
Acaba se aborrecendo, mencionando os problemas que a bebida já trouxera para ele no 
trabalho, no casamento, e também na família. Ela ameaça jogar fora a garrafa de bebida 

                                                 
2 GOLDSTEIN, Thaís. Experiências de sofrimento feminino sob o olhar de uma psicologia sócio-
antropólogica: influências do ethos militar nas dinâmicas das famílias de militares. 2007. Dissertação 
(Mestrado) - Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal da Bahia, Salvador, 
2007. 
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que há na casa. Ele sai de casa reclamando, batendo a porta, dizendo que ela não o 
entende. Vai para o bar que costuma freqüentar, onde encontra Morena, mulher com 
quem costuma flertar. Juntos bebem mais algumas doses.  

Num dado momento, a cena foi congelada pelo coordenador da atividade. Os 
espectadores foram convidados a refletir e a opinar sobre a conduta de cada um dos 
personagens. Pela argumentação, eles também podiam sugerir e defender desfechos para 
aquela situação, configurando o “Teatro-Fórum”, proposto também por Boal. Nessa 
atividade, diferentes pontos de vista e propostas surgiram por parte da “platéia”. 
Interessante perceber a diferença das sugestões dadas pelos homens e pelas mulheres, 
em geral, em defesa dos personagens do Sargento e de sua esposa, respectivamente. 
Tais sugestões foram sendo aproveitadas para o incremento dos diálogos subseqüentes. 
Outras foram retomadas para a composição de novas cenas, apresentadas no último dia.  

 
Dentre as cenas apresentadas no terceiro dia, havia uma em que o Sargento 

Silveira ia ao psiquiatra e outra, em que conversava com um colega de farra e farda, no 
vestiário. Em ambas, os participantes apontavam para o diálogo como elemento central, 
tanto nas sugestões, como nas cenas em que tomavam parte com argumentos e com o 
corpo. Nessa ocasião, o “Teatro-Fórum” foi retomado e aproximado ao “Teatro do 
Oprimido”: a platéia foi chamada não apenas a opinar, como também a assumir o papel 
dos personagens.  

 

 
Legenda Interna 
Figura 1: Assumindo o papel do SG Silveira, participante encena sentir dor e sustenta  
 a recusa ao convite pra sair, feito insistentemente pelo colega. (Foto e arte: Thaís S. Goldstein)  
 
Havia um notável engajamento na atividade por parte de todos que ali estavam, 

mesmo pelos que simplesmente observavam atentos. Testemunhamos comentários 
diversos: categóricos, ressentidos, debochados... Alguns participantes queriam entrar em 
cena, mas estavam hesitantes; outros, entusiasmados, riam e indicavam colegas para 
assumirem a cena. Havia também os que queriam o confronto. Ao assumirem papéis em 
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cena, os participantes aproximaram-se, de modo vivencial e surpreendente, de questões 
das quais tendem a manter distanciamento, sobretudo no contexto militar.  

 

 
Legenda Interna 
Figura 2 - Participante conversa com a esposa (Foto e arte: Thaís S. Goldstein)  
 
 

 
Legenda Interna 
Figura 3 - Platéia no terceiro dia (Foto e arte: Thaís S. Goldstein) 
 
 
Não dispomos de dados para afirmar que essa experiência tenha sido capaz de 

modificar atitudes ou alterar epidemiologicamente os índices de dependência química 
na Marinha. Tampouco era essa a intenção. Mas acreditamos ter sido possível 
sensibilizar os participantes – não só pela reflexão, mas de modo vivencial – para a 
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complexidade do tema em questão, convocando processualmente a força de uma 
sabedoria de vida tácita, que não advém dos especialistas, mas deles mesmos. 
 
3.0 - O adoecimento no mundo atual e o poder da narrativa  

 
Retomando a questão inicial, sobre o que podemos fazer diante do que parece 

irremediável, Safra (2006) defende que nessas circunstâncias ainda é possível o lembrar 
e o narrar. Afirma ele que, assemelhada à própria existência, a narrativa é feita de 
temporalidade. 

 
A narrativa é composta por três aspectos fundamentais: 
passado, presente e futuro. Toda narrativa começa pelo 
relato do início da situação, acolhendo o que foi vivido. 
Há o relato dos acontecimentos em certa perspectiva de 
temporalidade, para em seguida, desenhar o 
pressentimento do futuro. (SAFRA, 2006, p.30) 

 
Ao discutir a narrativa enquanto construção social da realidade, Rabelo (1999)  

argumenta que há uma construção empreendida no desempenho de relatos, e que este 
supõe um senso de cumplicidade através do qual os narradores encontram  

 
um meio significativo pelo qual organizam sua 
experiência no convívio com os outros. Narrando eventos 
vividos, os indivíduos criam um campo para a ação 
coletiva: os eventos tal qual narrados postulam certas 
identidades e impelem os atores participantes da situação 
da fala a tomarem posições condizentes com o estado de 
coisas apresentado (RABELO, 1999, p. 78).  
 

Assim, a narrativa se apresenta não como representação de uma suposta 
realidade pronta e acabada (exterior ao sujeito e à qual ele se volta, com maior ou menor 
fidedignidade, ao narrar os fatos), mas como possibilidade de retomada, recriação, 
reorganização e manobra de sentidos, a partir das experiências vividas: os significados 
emergem atrelados ao contexto de sua produção. O exercício narrativo representa, 
portanto, um acontecimento que necessariamente se dá em meio a um contexto 
específico de interlocução, com aberturas, sentidos e desdobramentos nem sempre 
previsíveis.  

Também nessa direção aponta o pensamento de Safra (Op. Cit.), para quem o 
narrar não é meramente uma fala que reproduz um acontecimento passado, como se 
fosse estático, opaco e acabado. No cerne da narrativa, há uma experiência de partilha e 
de abertura para o novo. Por meio do narrar, cria-se um campo fértil ao surgimento de 
novos horizontes de significação, capazes de promover a integração de facetas 
contraditórias da vida psíquica e auxiliar a pessoa na superação de suas angústias e 
conflitos. Safra defende ainda que por meio da narrativa pode-se ter acesso a uma 
dimensão fundamental da clínica: o perdão. 

 
(...) Não há devir possível, não há percurso possível sem o 
perdão. (...) A narrativa possibilita o perdão, pois sempre 
há nela um conflito, uma questão que precisa vir a ser 
superada e que ela coloca em devir. (ibidem, p.31) 
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Contudo, o psicanalista vem observando em seu trabalho clínico que grande 

parte das pessoas que buscam ajuda não têm sido capazes de narrar. Ora, na medida em 
que o narrar supõe experiência, presença e capacidade para ser afetado, ele conclui que 
isso não é algo simples nos tempos atuais, pois as pessoas vêm perdendo referências 
importantes, em meio a processos de desenraizamento3 que dificultam, ou mesmo as 
impossibilitam de viver experiências e ser capazes de narrá-las.  

 
Para que uma pessoa possa experienciar e narrar é 
necessário que esteja enraizada em uma comunidade, pois 
é a presença do Outro4 que possibilita a sua constituição, 
ofertando-lhe um si mesmo.” (ibidem, p.24)  

 
Essas referências perdidas – algumas ligadas aos vínculos com a ancestralidade, 

ao senso de responsabilidade mútua, a uma relação com o tempo e com o espaço mais 
acolhedora às necessidades humanas – dão notícia de que determinadas características 
do mundo contemporâneo precisam ser consideradas para melhor compreendermos os 
processos de subjetivação e adoecimento emergentes. Por meio de uma abordagem 
fenomenológica, Safra apresenta algumas formas típicas de sofrimento e adoecimento 
humano, próprias dos tempos atuais5, cujo denominador comum é o “anseio de encontro 
com o Outro”.  Nesse sentido, a experiência instaurada pelo narrar permite que esse 
encontro com o Outro aconteça e dê suporte ao enfrentamento de um sofrimento muitas 
vezes inacessível, porque insuportável. 

 
(...) Toda agonia inserida no narrar torna-se sofrimento 
suportável, pois acontece como acompanhamento do 
Outro, por meio da experiência compartilhada. (p.31) 

 
De fato, estamos cada vez mais imersos em contextos de vida repletos de 

superficialidade, estereotipia, excessos de mesmice, banalização, coisificação das 
vivências e das pessoas, violências explícitas e implícitas, humilhação social, 
ocultamento de angústias, da alteridade e da finitude humana. Junto a isso, a aceleração 
dos ritmos e a avalanche de informações que nos invadem têm revelado que o 
desenraizamento humano acontece também no “eixo da temporalidade”, levando-nos à 
“antiexperiência”, assim chamada porque, ao contrário da experiência, esta não requer 
demora, tampouco convívio.  

Tais transformações contribuem para o surgimento de modos fronteiriços de 
existência, que parecem escassos de ingredientes de humanidade e que começam a 
constituir novos modos de subjetivação e adoecimento. Por isso, o autor afirma que é 
preciso reinventar o fazer clínico, uma vez que ele corre o risco de gerar impasses que 
“ freqüentemente reintroduzem na situação clínica os mesmo princípios que 

                                                 
3 Termo proposto por Simone Weil (1949), que desde 1940 previa o desenraizamento como modo futuro 
de adoecimento. Safra (2006) retoma Weil, propondo tipos de desenraizamento comuns na atualidade: 
“étnico”, “ético” e “estético”. 
4 O Outro grafado com maiúscula, diferentemente do outro com minúscula (indivíduo específico pensado 
de modo imanente) diz respeito ao caráter transcendental e inapreensível da pessoa posicionada como 
exemplar da comunidade humana, singularização de toda a humanidade. Refere-se ao conceito russo de 
“Sobornost”, desenvolvido pelo autor em “A Pó-ética na clínica contemporânea” (2005). 
5 Dentre elas: “a ausência de si mesmo”; “as formas peculiares de solidão”; o “não pertencimento”; o 
“mal estar infinito”; o “pânico”; as “personalidades simulacros”. Acrescentaríamos as compulsões 
(dependência química, consumo excessivo de mercadorias etc.) 
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ocasionaram o desenraizamento e o adoecimento” (ibidem, p. 26). Ou seja, a clínica na 
atualidade não deve estar referida somente à dimensão da subjetividade, mas também às 
condições que permitem a experiência de reconhecimento de si, por meio do Outro, 
como um membro da comunidade humana.  

O paradoxo é que, muitas vezes, o processo de “cura” caminha justamente na 
direção de promover nas pessoas o contato com a dor, com a angústia, com um 
sentimento fundamental de precariedade e desamparo, experiências fundamentalmente 
humanas que vêm sendo banalizadas, amortecidas, ou mesmo impossibilitadas, mas 
que, pela via da partilha, podem ser (re)acessadas e (res)significadas. 

 
IV - Por fim...  
Podemos dizer que a utilização do teatro como forma de intervenção revelou-se 

proveitosa no que diz respeito à possibilidade de problematizar estereótipos e 
preconceitos relacionados à questão da dependência química entre militares. 
Acreditamos que tal iniciativa apontou na direção de sensibilizar as pessoas envolvidas 
com essa problemática para poderem aprofundar a maneira de concebê-la e pensar em 
novos modos de fazer frente a ela. 

Pela sua estrutura narrativa, o teatro pôde trazer à tona alguns conflitos 
relacionados ao problema da dependência química no mundo militar, dando-lhe 
contornos e possibilidades de enfrentamento, potencializadas pela diversidade de 
posicionamentos reconhecidos em espaço coletivo. 

Por fim, lembramos que tal método não é o único, nem garantidamente eficaz, 
sobretudo se utilizado como ferramenta isolada de outras práticas de enfrentamento de 
uma problemática tão complexa como a da dependência química (ou mesmo outras que 
se revelem significativas em determinados grupos, instituições e sociedades). Essa 
experiência apenas aponta um dos caminhos possíveis de intervenção psicossocial. 
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