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PROGRAMA

15 jan, 21h30
Inauguração da exposição; Conversa com Maria do Céu Guerra e 
intervenções musicais de João Lóio e Luca Argel

10 fev, 17h30
Cecília Boal no MIRA - leitura de cartas de Boal em colaboração com 
estudantes da ESMAE; intervenções musicais de Rui David; 
conversa com Cecília Boal

3 mar, 17h
Finissage da exposição | Conversa sobre exilio(s) e partilha 
de testemunhos

AGRADECIMENTOS | Cecília Boal, Maria do Céu Guerra, José Leitão, 
Lisa Brasil e Nómada, Art & Public Space. Agradecemos também a to-
dos os que tornam possível de forma graciosa a programação paralela.



Meus Caros Amigos – Augusto Boal – Cartas do Exí lio 

Meus Caros Amigos – Augusto Boal - Cartas do Exílio é uma exposição que 
reúne parte da correspondência de Augusto Boal (1931-2009), drama-
turgo, director artístico do Teatro Arena, em São Paulo e criador do Tea-
tro do Oprimido, durante os anos de seu exílio político, de 1971 a 1986. 
Concebida pelo Instituto Moreira Salles, com curadoria de Eucanaã Fer-
raz, esteve patente no Rio de Janeiro em 2016 e no Museu do Aljube, em 
Lisboa, em 2017.

Pelos lugares de exílio onde se fixou (Buenos Aires, Lisboa, Paris), Boal 
multiplicou atividades e deixou marcas. O MIRA | artes performativas 
acolhe uma versão desta exposição, dando destaque à passagem de Au-
gusto Boal por Portugal.  Depois de ter sido preso e torturado pela polí-
cia brasileira, em 1971, Boal viveu com a família em Lisboa entre 1976 e 
1978, onde dirigiu o Teatro A Barraca, tendo marcado o trabalho daquele 
grupo e de numerosos agentes culturais. Ao mesmo tempo, Boal desen-
volvia, através de uma intensa circulação internacional, o seu método 
do Teatro do Oprimido, que consolidará durante a sua estadia em Paris, 
e manteve sempre, em todos os países, uma intervenção política con-
stante. Em conjunto com José Mário Branco e outros, Augusto Boal di-
namizou no Porto atividades teatrais e políticas inseridas nas comemo-
rações do 25 de Abril. 

É esse legado de Boal em Portugal – e o que dele permanece sob múlti-
plas formas – que se pretende resgatar com esta exposição e com a pro-
gramação paralela que terá lugar.

Augusto Boal

Augusto Boal (1931 - 2009) foi diretor de teatro, dramaturgo e ensaísta 
brasileiro, sendo uma das grandes figuras do teatro contemporâneo in-
ternacional. Fundador do Teatro do Oprimido, que alia o teatro à ação 
social. As técnicas e práticas de Boal difundiram-se pelo mundo de for-
ma notável nas três últimas décadas do século XX, sendo largamente 
aplicadas não só por aqueles que entendem o teatro como instrumento 
de emancipação política, mas também nas áreas de educação, saúde 
mental e no sistema prisional.  
Em fevereiro de 1969, logo após a institucionalização da Lei nº 5 (radi-
calizando a repressão política instalada pelo golpe militar de 1964), 
Boal foi preso e torturado, exilando-se em Buenos Aires, onde ficaria 
até 1976. Lá liderou o grupo El Machete e envolveu-se em intervenções 
políticas. No mesmo período, viajou por toda a América Latina, desen-
volvendo novas técnicas do Teatro do Oprimido.
Mudou-se para Lisboa em 1976, onde dirigiu o grupo A Barraca. Dois 
anos depois foi convidado a lecionar em Paris, onde criou o Centro de 
Teatro de Oprimido - Augusto Boal. Antes de retornar definitivamente 
ao Brasil, apresentou o musical O Corsário do Rei, no Rio de Janeiro, com 
músicas de Chico Buarque e Edu Lobo, e Phaedra, de Racine, com Fer-
nanda Montenegro.
As suas ideias e técnicas espalharam-se por todo o mundo através dos 
seus livros - mais de vinte, traduzidos em dezenas de línguas - e tam-
bém devido ao seu intenso trabalho como diretor teatral. Boal sempre 
procurou processos onde o palco não se limitasse ao palco físico, mas 
onde se ampliasse o conceito de teatro, envolvendo-se na vida subje-
tiva, na ação social e política. Assim, as suas teses teóricas, jogos e
exercícios ainda são utilizados por atores, diretores de teatro e agentes 
culturais ligados à educação e psicologia, abrindo caminho em escolas, 
universidades, sindicatos, hospitais e prisões.


