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O objectivo desta publicação é registar as oficinas realizadas  

em Maio de 2009, com o Grupo de Teatro do Oprimido de Maputo. 

As oficinas foram dedicadas ao tema da Participação em Design  

e em Teatro, concentrando-se em estratégias alternativas  

que o GTO–Maputo pode utilizar para mobilizar comunidades  

de forma participativa. Acreditamos que tanto o design  

como o Teatro são disciplinas que têm vindo a reformular as suas 

metodologias, aproximando-se na questão da comunicação,  

na representação de identidades  e em soluções interventivas  

e comunitárias.



Design é, essencialmente, comunicação. E comunicar é natural. 

Todos os dias usamos diferentes ferramentas de comunicação: 

palavras, gestos, olhares. Comunicar é um acto social,  

aproxima-nos das pessoas e, ao mesmo tempo, afirma a nossa 

identidade. E é enquanto meio de comunicação que o design existe,  

é estar entre um lado e outro, estar no meio, ser um meio.

¶ Quando pensamos nas formas de intervenção artística num 

contexto comunitário, pensamos que o design de comunicação é uma 

ferramenta para o desenvolvimento. Porque é uma forma de pôr 

as pessoas a pensar sobre como se comunica uma ideia, uma 

sensação ou um protesto, de criar dinâmicas de diálogo, chamando 

a atenção para temas e soluções que dependem da participação 

colectiva. 

¶ O que torna o processo mais interessante é a participação das  

pessoas. As pessoas estão no centro e o processo de criação 

de comunicação parte delas e são elas que o transformam. 

É deste modo que o processo participativo se torna, na verdade, 

um meio de afirmação individual e comunitário, ou seja, uma 

ferramenta de empowerment.

Design

Teatro
Por outro lado, cada espectáculo de teatro é, à partida, um 

acontecimento comunitário. Um dos aspectos essenciais do teatro 

é o encontro.

¶ Pelo tempo de uma hora, uma cena, um instante, actores 

e espectadores partilham o mesmo tempo e o mesmo espaço. 

Ambos desviam os cursos das suas vidas para se encontrarem 

e, muitas vezes, este encontro transforma a vida dos que participam.

¶ É assim que o Grupo de Teatro do Oprimido tem utilizado o teatro, 

que não é só coisa que se veja, mas que se usa. Usa-se na boca 

e no olhar, usa-se nas mãos, como uma ferramenta de trabalho. 

As oficinas aqui propostas querem encontrar-se com este tipo de 

teatro. Através da experiência e da experimentação, dilatam-se 

as potencialidades desta ferramenta e o poder transformador de um 

encontro.
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Experimentámos cartazes interactivos e teatro documentário, 

criaram-se partidos políticos, abrimos as portas da nova casa do GTO 

na Feira de Hulene e pintámos as letras da sua nova missão: a casa 

de uma ‘Comunidade Activa e Interventiva’. 

¶ Paralelamente a esta edição, realizámos também uma revisão do  

Manual do Curinga, costurando textos para que fiquem mais directos 

e sugestivos e compondo imagens e paginação para que fique mais 

fácil de consultar, mais económico e prático. 

O Manual do Curinga é uma ferramenta necessária para a consolidação 

de um dos mais  importantes projectos da GTO, a Rede de Teatro 

Comunitário (RETEC), que tivemos a oportunidade de contactar, numa 

viagem por Moçambique, indo ao encontro dos GTO’s da Beira e da Ilha 

de Moçambique. 

Acreditamos que a experiência aqui documentada poderá servir 

a esses e outros grupos. Publicamos também o material online  

em: http://worshop-b.blogspot.com e http://workpedro.blogspot.com.







1 – Memória Descritiva / Cada um descreve um espaço ou objecto 

‘invisível’ no dia-a-dia: o conteúdo da mala, de uma gaveta, 

do frigorífico, o que um colega está a vestir (sem olhar), como foi 

a viagem até chegar ali, etc..

2 – Mímica: conceitos / Cada actor apresenta um objecto através 

de mímica, utilizando alguns deste conceitos: peso, dimensão e lugar 

na forma do objecto; duração, dimensão e distância no uso; 

a importância do olhar e da qualidade do gesto. Um objecto mimado 

é tanto mais ‘visível’ quanto mais rigorosa for a sua forma e mais 

credível for o seu uso. As regras que definem um objecto podem 

(e devem) ser manipuladas. Podem-se determinar imaginários que 

estimulem a escolha dos objectos: cozinha, fábrica, praia, etc.

3 – Mímica: a planta da casa / O Formador divide o espaço como se 

fosse o interior de uma casa, por exemplo: a cozinha, a sala, o quarto,  

a casa de banho. Pede aos actores que “entrem” e vivam a casa 

através da mímica, explorando objectos em cada divisão (15 minutos).

4 – Máscara: controlo de movimentos / a) Um actor de cada vez, 

sentado no chão. O objectivo é levantar-se anunciando cada 

movimento antes de o fazer, articular movimento e discurso, tendo 

consciência dos gestos acidentais. b) Metade do grupo de actores 

sentado no chão. O mesmo exercício mas, de cada vez que  

alguém se engana, deve aguentar na posição em que está e passar  

a acção (ver 5) a alguém, até que todos estejam levantados.  

Outros objectivos: sentar numa cadeira, atravessar uma porta, etc…

5 – Máscara: passagem de olhar / a) Todos em cena. Escolhe-se 

uma canção que todos conheçam. Uma pessoa canta: quem canta olha  

para onde está o público, quem não canta, olha para quem está  

a cantar. O actor canta um excerto da canção e passa a um colega, 

olhando directamente para ele, e assim sucessivamente. 

b) Exercício idêntico, mas em vez de cantar, o actor pode mover-se 

pelo espaço, dançar, mimar. A acção vai passando sucessivamente.  

c) As mesmas regras mas descobrindo uma história.  

O 1º actor conta uma história do ponto de vista de uma personagem. 

Passa a acção e a próxima pessoa fala como se fosse outra 

personagem da mesma história, e assim sucessivamente. Ao longo  

do exercício descobre-se uma história, em várias perspectivas.

Aqui estou eu fazer assim
Oficina de Prática de Interpretação
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A escolha da causa: O grupo necessita escolher uma causa, algo  

à sua escala, à medida do seu imaginário, do seu quotidiano.  

Importa compreender que uma causa política pode estar próxima de 

nós. Quando a Oficina foi realizada no bairro da Cova da Moura, surgiu 

o partido Obra, que defendia os bairros de construção ilegal,  

opondo o espírito comunitário que aí se vive ao isolamento dos prédios 

de 10 andares. No bairro do Vale da Amoreira, surgiu o partido  

Caça-Baratas que se indignava contra o facto de as baratas não 

precisarem de bilhetes de identidade, ou pagar propinas.  

A escolha de uma causa próxima, mesmo que irónica, reflecte as 

pequenas causas que são afinal tão importantes e reflectem causas 

maiores. Neste sentido, a oficina sensibiliza e capacita para  

a mobilização e a cidadania.

A comunicação da causa: Para além de ter uma causa mobilizadora  

é necessário saber comunicá-la. Nesse sentido, é preciso criar uma  

imagem, um símbolo que represente os ideais, um logótipo que 

identifique o partido. Será importante compreender que a comunicação 

de uma causa não se resume a uma imagem mas resulta de um 

complexo de acções pensadas e preparadas. Deste modo, o grupo não 

deve apenas criar uma imagem. Deverá escolher um candidato, pensar 

na forma como o candidato se apresenta, o que diz no seu discurso, 

como preparar uma campanha e multiplicar os símbolos e as imagens 

por outros materiais como t-shirts, pins, adereços, bandeiras,  

murais, etc… Pensar como encenar um evento para comunicar uma 

causa, como no teatro.

O material utilizado: Depois de desenharem os esboços, desenvolvem  

os logótipos, o grafismo das t-shirts, dos murais, bandeiras e ‘stickers’ 

tendo a fita cola como meio. Experimentam-se as possibilidades 

expressivas de um material, explorando diferentes aplicações. 

Eu. Político.
Oficina de comunicação e cidadania

Partido de Imposto Reduzido Não pagar im-

posto! Comprar objectos de luxo! Ironia na luta 

pela aplicação dos impostos nas necessidades 

do país. Partido Come! Até 2012, todos os mo-

çambicanos devem ser gordos. Como engordar? 

Em casamentos, baptizados, ...

Partido Formiga  Apoiar os trabalhadores, valo-

rizar a carreira e as boas condições de trabalho. 

Partido de Transformação Social Pelo apoio 

à Cultura como agente de transformação, com-

preendendo a sua diversidade e apoiando os jo-

vens e os artistas. 

h
ttp

:/
/

w
ork

shop-b.blog
spot.com

 >
 P

olitician 
 

 
w

w
w

.g
oog

le.co.m
z >

 Tape /
 A

rt tape /
 tape desig

n













A partir dos partidos políticos criados continuámos a explorar a forma 

como se comunica uma causa e o modo como o grupo interage, 

desenvolvendo técnicas participativas de teatro com o objectivo de criar 

um evento em interacção com a comunidade da Feira de Hulene.

Jornal Vivo: No Jornal Vivo todos os textos e imagens do jornal podem ser 

teatralizados: as noticias e a publicidade, o obituário e os passatempos.

O Partido Come! utilizou esta técnica para noticiar as mais recentes 

estatísticas sobre a fome em Moçambique, e demonstrou estratégias para 

engordar gratuitamente, por exemplo, num casamento.

Audio-Walk: Significa ‘passeio sonoro’. O espectador recebe um leitor 

mp3 com headphones, ouvindo o texto enquanto passeia na rua.  

O que importa é a ideia de teatralizar um percurso. Como uma visita guiada 

mas sem guia turístico. O PTS recriou os anteriores usos da casa, como 

habitação e como bar, com momentos participativos onde os espectadores 

tinham que ajudar a limpar e arrumar a casa em obras. 

Teatro Documentário: O que se procura fazer nos documentários é 

mostrar a realidade por um ponto de vista: entre a realidade e a ficção.  

Da mesma forma, o teatro documentário interessa-se pelas biografias  

das pessoas e dos lugares, representa o quotidiano através de 

documentação e não de textos literários. O Partido Come! apresentou 

Marta, jovem empregada de uma ‘barraca’ em Hulene. Marta é um exemplo 

das pessoas que este Partido acredita que podem engordar Moçambique.  

Flash-mob: Significa ‘Multidão Repentina’. Não é teatro mas um evento 

rápido. Uma multidão reúne-se numa hora combinada para realizar 

a mesma acção, dispersando-se de seguida. O PIR criou uma Flash-mob 

na Feira de Hulene. Trata-se de um espaço de lojas, bares e pequenas 

empresas, onde existe um palco de cimento. O PIR convidou  

os locais e dividiu-os em dois grupos: um grupo subiu ao palco  

e agradeceu. Em baixo, o outro grupo aplaudiu.

Desilusão: no teatro político procura-se sempre mostrar que o 

espectáculo é uma construção artificial. Desconstruir os seus mecanismos 

e truques é fazer o espectador pensar na forma como se constrói  

(e desconstrói) o poder. O PF experimentou criar uma desilusão.  

Opondo fraco e forte, apresentou duas personagens que se revelaram bem 

diferentes do que (a)pareciam.

Uma voz mais alto
Oficina sobre técnicas de teatro 
político em contexto social
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Desenhar a duas mãos / Comunicar no contexto de design é algo 

mais abrangente do que tentar tornar as informações legíveis ou 

associar imagens a eventos. Quando se cria um cartaz ou um logótipo, 

aquilo que está realmente em causa é adequação da comunicação 

enquanto expressão de uma identidade. Quando o design joga  

num contexto social, então é a identidade da comunidade  

que se procura dar a ver, são as identidades das pessoas que se 

procura pôr em comunicação. No caso do GTO, o design pode intervir 

na concepção da imagem do grupo ou de um espectáculo em função 

de determinada comunidade: que língua fala? que símbolos reconhece? 

O trabalho sobre letras permite desenvolver uma capacidade crítica 

sobre os sentidos das palavras no contexto de uma imagem e de como  

as letras podem, elas próprias, ser uma imagem com um sentido. 

Por outro lado, num país com uma grande diversidade linguística, a 

facilidade em construir letras permite adaptar o discurso a cada língua. 

O processo / Explorar o material com que se constroem as letras: 

plástico, folhas de árvores, latão, fita-cola...  

Como é que o material se relaciona com o sentido da palavra?  

Como é que o material pode fazer parte de uma cenografia?  

Explorar como é que os materiais se relacionam com a palavra 

(conjunto significante de letras e sons): o que significa a sigla HIV 

escrita em latão? porque se escreve GTO com folhas de árvore?  

e ‘Cólera’ com lixo? Explorar o contexto em que as palavras aparecem, 

o fundo que enquadra a palavra: é no papel? é com muitas pessoas  

ou só com uma cara? quem deve aparecer no cartaz? isso muda 

alguma coisa? mudar para quem? é uma paisagem ou uma parede?  

O que significa a sigla HIV nos degraus de uma escada?  

O que significa ‘Comunidade’ escrito no tronco de uma árvore no 

centro da Feira de Hulene?

Cada grupo desenvolveu uma técnica diferente e explorou diferentes  

palavras e imagens que entendessem estar associadas à identidade  

e ao trabalho do GTO: fita cola em paredes; folhas e terra no chão;  

materiais recicláveis.

Letras em palco
Oficina de comunicação
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A-fixar acção
Oficina de comunicação
Participação? / O processo participativo é uma forma de intervenção 

do design num contexto social. Ao trabalhar de forma interactiva, 

dialogando com as pessoas, habitando a comunidade, trocando ideias, 

palavras e gestos, o cartaz ou a imagem deixam de ser o objecto mais 

 importante. O que realmente passa a importar é o processo  

de construção de uma identidade e de uma prática em conjunto. 

Os conteúdos vêm das pessoas e, a partir daí, compreende-se o melhor 

meio de comunicar. Os processos participativos contribuem para 

uma compreensão das comunidades a que se dirigem e, por outro 

lado, alargam e enriquecem os conteúdos dramatúrgicos e as técnicas 

teatrais na criação dos espectáculos.  

Processo / Nesta oficina, o objectivo foi explorar processos de 

 interacção com pessoas através de diferentes técnicas de 

comunicação gráfica no espaço público, neste caso a Feira de Hulene. 

Cada grupo experimentou diferentes suportes, diferentes meios  

que se adaptaram à interacção com as pessoas da Feira de Hulene: 

Sacos de plástico – o saco de plástico é um dos objectos mais 

utilizados e uma boa superfície de divulgação de mensagens. 

Exploração da técnica de stencil sobre saco de plástico;  

Cartazes com desejos – uma folha de papel lisa pergunta ‘o que 

deseja para a Feira de Hulene?’ e cada pessoa escreve numa palavra, 

num texto ou num desenho, a sua visão do futuro da Feira; 

Pés com história – numa folha de papel lisa, o grupo recolhe a pegada 

da pessoa e dentro do contorno a pessoa escreve o caminho dos seus 

passos até ali; 

Mural – no muro exterior da nova sede da GTO pinta-se ‘Comunidade 

Activa e Participativa’ em Português, Inglês e Changana.

A grande diversidade linguística é sinal de fortes identidades culturais 

mas também pode ser uma barreira quando queremos comunicar: 

sendo que a língua oficial é o português como comunicar  

com públicos que falam línguas locais? Daí a importância de um 

discurso bilingue, consciente da imagem da palavra, do que significa, 

de que valores implica.
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Kanimambo!
A toda a equipa do GTO Maputo por nos ter recebido em Casa, pela boa 

disposição e por ter contribuído para uma estimulante troca de ideias. 

¶ Às equipas GTO da Beira e da Ilha de Moçambique por nos  

terem recebido com tanta amizade. ¶ Com um abraço muito especial 

para o Alvim e a Hermelinda. ¶ Obrigada Arlete pelas deliciosas matapas.



Projecto desenvolvido com o apoio de:


