
                                    

 

                                                          

RESIDENCIA ARTISTICA - Laboratório AMI -AFRO  

“A procura de uma metáfora das raízes culturais, familiares e sociais, redefinindo o meu 

lugar no mundo….”  Autora Pretoguizar para GTO LX  
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” A Educação é um elemento de luta em Direitos Humanos-“  

                                                                                                Malcom X 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

O Laboratório Ami-Afro é uma   

residencia artistica, onde se faz 

uma investigação estética e cultural  

no ambito do Teatro do Oprimido.  

 Pretende ser um espçao onde  

jovens e  adultos afrodescendentes  

possam ganhar uma outra 

Consciencia , redescobrirem  a sua 

Identidade,identificar e representar  

os problemas que  os afligem.   

Este  espaço privilegiado de diálogo 

sobre um tema silenciado,  tem por 

base  experiências pessoais dos 

participantes que  serão o ponto de 

partida para a compreensão do 

panorama social que contém 

dentro do problema mais geral: a 

injustiça causada pela desigualdade 

racial. Com a I Residência Artística  

realizada em Agosto de 2012, 

entendeu que a linguagem, a 

história, o contexto social tem um  

impacto  nas  nossas vidas, 

influenciando os nossos 

comportamentos e que urge 

alterar. 

 

Será realizada em 3 momentos no ano de 2013, pretendendo que durante cada 

um desse momentos haja um tempo de reflexão, de pesquisa, de apresentação 

e / ou na produção. Implicitamente pela diversidade de participantes será 

também uma oportunidade de um indivíduo ou grupo explorar a sua prática 

dentro de outra comunidade, conhecer novas pessoas, com novos materiais, 

experimentar coletivamente em um novo local. 

As sessões de trabalho assentam num conjunto de jogos e técnicas teatrais do 

teatro do Oprimido, visando revelar as opressões escondidas. Pretende-se 

alargar a memória cultural, a compreensão e desconstrução de estereótipos 

percebendo a necessidade de apreciar outros valores.  

O uso do teatro de imagem e estética do oprimido através de um conjunto de 

exercícios e jogos os participantes permitirá descobrir lições essenciais sobre as 

sociedades e culturas sem recurso às palavras faladas. Será utilizada a 

metodologia do Teatro Jornal, na procura de revelações das manipulações 

utilizadas pelos meios de comunicação, para descobrir os silêncios, as 

ausências, as palavras ditas e não ditas, termos de sociedade. Com o Teatro 

Fórum, pretende – se estabelecer um diálogo com outras pessoas que assistam 

às apresentações e/ou produções envolvendo – os na procura de propostas 

para a superação da (s) opressão (opressões) encontrada (s).   

Priorizaremos a participação de afrodescendentes, oriundos de grupos 

comunitários ou temáticos, que terá 20 vagas. Também é possível a 

participação de pessoas (que não sejam afrodescendentes) 

empenhadas no combate ao racismo 

 Abril 2014 /Maio 2014 /Julho 2014/Novembro 2014 

Para participar envia um mail para geral@gtolx.org.  

Para outras informações consulta o site do GTO LX . 

 

.A metodologia do Teatro do Oprimido (TO) foi desenvolvida por 

Augusto Boal no Rio de Janeiro, Brasil, em meados da década de 60 e é 

hoje praticada em mais de 70 países.  

O Teatro do Oprimido é forma de aquisição de competências-chave 

para a o exercício de uma cidadania e envolvimento dos próprios nas 

tomadas de decisões das suas vida, e com possibilidade de sugerir e 

efetuar a mudança. 

A aquisição destas habilidades com as técnicas de nível profissional, e 

da possível apropriação da metodologia para as vítimas e / ou seus 

respectivos grupos de ajuda mútua, permitirá a nível individual e 

coletivo de adquirir competências que lhes permitam ampliar seus 

horizontes e quadros de pensamento que podem aprender de forma 

autônoma e lutar por seus direitos. O Teatro Fórum (TF) é uma das 

técnicas do Teatro do Oprimido. Num espetáculo de TF os atores e 

atrizes apresentam de forma teatral uma situação de injustiça a qual 

acontece na vida real e abrem o diálogo com a plateia de forma a 

encontrar possíveis soluções para a situação apresentada. Assim o 

espectador é estimulado a entrar em cena para improvisar, como 

protagonista, soluções alternativas ao problema encenado. A plateia 

acompanha as várias propostas experimentadas em palco e se envolve 

na análise, discussão e exploração de estratégias de atuação para 

problemas comuns, provocando a consciência comunitária e a 

participação cidadã. 

  

  

 

 

 

O Grupo de Teatro do Oprimido de Lisboa é uma organização sem fins lucrativos empenhada em estimular a 

participação ativa e consciente dos cidadãos na construção da sociedade. Trabalhamos diretamente com pessoas das 

comunidades criando espetáculos de Teatro do Oprimido sobre situações de desigualdade social que minam o acesso aos 

direitos e oportunidades. Os espetáculos provocam um processo de empowerment individual e comunitário através da 

procura coletiva de soluções para as situações encenadas e da discussão sobre a estrutura social onde estas acontecem.  
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