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Resumo 

Esta dissertação é um estudo pensado e redigido na primeira pessoa – uma investigação 

de quem decidiu ir para o terreno com o objectivo de identificar as mais diversas 

manifestações estéticas e ideológicas no teatro que se faz em Portugal. Partindo de uma 

reflexão teórica sobre a relação entre estética e ideologia – com o objectivo de 

recuperar o conceito de ideologia na reflexão sobre a actividade teatral –, o estudo 

adopta depois um registo documental sobre um conjunto de espectáculos 

representativos de maneiras muito diferentes de fazer e pensar o teatro português. A 

selecção dos espectáculos, todos eles apresentados entre 2013 e 2014, foi feita com o 

objectivo deliberado de colocar em confronto algumas das mais contrastantes posturas 

estéticas e ideológicas. Entre estruturas de produção mais recentes, como o Teatro 

Praga, a Mala Voadora, o Mundo Perfeito, a Companhia João Garcia Miguel, ou mais 

antigas, como o Teatro da Cornucópia, o Teatro Aberto, O Bando ou o Fatias de Cá, 

desenha-se um território muito irregular e diversificado. Para além da análise de 

espectáculos, este estudo inclui também uma reflexão sobre a política cultural para o 

teatro e a maneira como quem a coloca em prática pode condicionar a liberdade estética 

e ideológica de quem produz teatro em Portugal.  
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Abstract 

This thesis was written and thought of as a first-person study; an investigation made by 

someone who decided to go out on the field and discover which were, in reality, the 

most diverse aesthetic and ideological postures of theatre makers in Portugal. Starting 

from a theoretical reflection on the relationship between aesthetics and ideology – with 

the aim of rescuing the concept of ideology as a way of thinking about the theatre –, the 

study moves along in a documental style as it records and reflects upon a series of 

shows that represent some of the most diverse approaches in Portuguese theatre. The 

selection of these shows, every one of them presented between 2013 and 2014, was 

made with the deliberate goal of showing the most contrasting aesthetic and ideologic 

postures. These shows were produced by younger groups, like Teatro Praga, Mala 

Voadora, Mundo Perfeito or Companhia João Garcia Miguel, and by older groups, like 

Teatro da Cornucópia, Teatro Aberto, O Bando or Fatias de Cá, and together they draw 

a very contrasting picture. Beyond these critical analyses, this study also includes a 

reflection upon cultural politics, especially in what concerns the influence it may have 

on the aesthetic and ideological freedom of Portuguese theatre makers.  
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Preâmbulo 

 

O cursor insiste em piscar no início da folha em branco do documento. O ritmo é 

regular, deve ter sido calculado para durar exactamente um segundo. Não vou 

confirmar. Quando se escrevia à máquina, ou à mão, o equivalente devia ser o som de 

um relógio de parede. Ou de um relógio de bolso, que se pousava na secretária para que 

a passagem regular do tempo ajudasse a esperar por esse primeiro momento em que se 

começa. É como saltar a uma grande corda, cujo movimento regular é imposto pelas 

duas pessoas que seguram as pontas. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Os mais 

experientes entram logo no primeiro intervalo. Os mais cautelosos contam o tempo na 

cabeça para calcular bem a entrada. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Quando se 

entra, o movimento tem de continuar no ritmo. Mas também tem de se adaptar às 

mudanças de ritmo impostas pela entrada de novos participantes. Um, dois, um, dois... 

um, dois, um... dois. O cursor e o relógio são mais regulares. Mais fiáveis. Enquanto 

espero pela entrada certa penso nas razões pelas quais quero entrar neste jogo. Por que 

é que queres preencher estas páginas em branco, repito para mim próprio, porquê? E sei 

que só quando souber responder, mesmo que apenas por uma intuição, só aí é que posso 

entrar. Um, dois, um dois, um, dois. Continua o ritmo, agora já não só na página em 

branco, mas também com o som de uma corda a tocar no chão ao mesmo ritmo regular, 

um som imaginado mas bastante realista. E, com o som, vem o resto da imagem, com 

essa corda imaginária a rodar à minha frente e eu, parado, à espera do momento certo 

para começar a saltar. A respiração muda, o corpo prepara a entrada no ritmo. Um, 

dois, um, dois, um, dois. E antes de tomar a decisão, antes de ter consciência de toda a 

preparação que o corpo tem de fazer para começar a saltar, naquele momento exacto em 

que a resposta às inquietantas perguntas vem, apercebo-me de que já está, já começou, 

já não vejo o cursor a piscar, já comecei a escrever. 
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Introdução 

 

Eu nasci depois de 25 de Abril de 1974. Depois da Revolução. Não sei como terá sido 

viver esse momento de ruptura. A esta distância, parece que os sonhos e as ideias que 

tinham crescido na clandestinidade se tornaram demasiado volumosos para poderem ser 

contidos. De repente, a realidade foi inundada de esperança, mas também de uma 

preocupação quase obsessiva com o carácter ideológico por detrás de cada acção 

humana – pelo menos segundo os registos da época e os testemunhos de quem a viveu. 

Durante o período do Estado Novo, a ausência de liberdade terá certamente estimulado 

a consciência de que a liberdade implicaria um sentido acrescido de responsabilidade. 

Todas as decisões políticas deveriam ser discutidas e pensadas em colectivo, numa 

tentativa de tornar Portugal um país mais justo e equilibrado. A Revolução acontece e, 

com ela, surgem inúmeros partidos, cada qual com a sua ideologia muito própria – no 

fundo, cada pequeno grupo com as suas ideias de como a realidade deveria ser dirigida 

(D’OLIVEIRA MARTINS 1994: 136-151). A relação entre a ideologia e a sua 

aplicação prática deve ter parecido fundamental num momento em que, finalmente, o 

poder podia ser contestado e debatido por toda a população. É neste contexto que ganha 

maior dimensão o Teatro Independente, um movimento que estava já em andamento, 

mas que só depois do fim da censura se poderia dedicar ao que realmente lhe 

interessava. Vários homens e mulheres que desejavam fazer um teatro livre, um teatro 

que pudesse manter um diálogo aberto com a sociedade, tinham agora a oportunidade 

de aliar a ideologia à estética, sem limitações à sua liberdade de expressão. No início, 

parece ter fervilhado o debate estético e ideológico, e cada passo implicava uma nova 

discussão e a aferição dos resultados do passo anterior. Quem fazia teatro interessava-

se, também, pela relação entre teatro e Estado, tendo o Teatro Independente tido uma 

inegável influência na maneira como se tentou desenhar uma política para apoiar o 

teatro português
1
. Gradualmente, porém, todo este debate intenso centrado na relação 

entre estética e ideologia acabou por dar lugar a um período de estabilização. Não seria 

desejável nem possível, acredito, manter aceso o espírito revolucionário para sempre. 

Do ponto de vista político e social acabou por acontecer o mesmo – uma tendência para 

a agitação dar lugar à moderação e a um desejo de evolução estável e segura.  

Quarenta anos depois, o conceito de ideologia parece ter caído em desuso. Talvez tenha 

sido essa gradual estabilização que fez com que deixasse de parecer necessário verificar 

                                                             
1
 Cf. Cap. III – Inconclusões (pp. 78 a 87). 
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se cada opção política (ou estética) estaria de acordo com a ideologia defendida, de 

forma mais ou menos consciente, por cada indivíduo ou conjunto de indivíduos. Porém, 

num momento histórico em que Portugal atravessa uma crise económica – que tem 

implicado sucessivos cortes no financiamento à Cultura, cortes nas pensões de reforma, 

cortes no vencimento dos funcionários públicos, cortes na Saúde, cortes na Educação –, 

parece urgente resgatar este conceito para nos ajudar a pensar a realidade. E, sobretudo, 

para permitir desmontar, desconstruir, demolir alguns equívocos que vão crescendo e 

nos impedem de ver que agora, como há quarenta anos, é possível discutir e alterar os 

pressupostos da organização social e política, tal como é possível voltar a discutir os 

pressupostos da actividade teatral.  

Quando tudo começa a parecer inquestionável, importa fazer o que Brecht sugeria com 

o seu efeito de estranhamento: encontrar uma maneira de olhar para a realidade e tentar 

fazer as perguntas certas para conseguir ver o que, por vezes, está oculto (WILLETT 

1964: 144). A partir do momento em que ganhamos consciência de que estamos a fazer 

uma escolha – seja de ordem estética ou política –, compreendemos que por detrás 

dessa escolha têm de estar ideias, princípios, valores, qualquer coisa que nos dê uma 

razão para fazermos aquilo e não outra coisa qualquer. Pelo menos, convém que de vez 

em quando façamos a terrível pergunta: porquê?  

Quando comecei a ter um contacto mais próximo com o teatro português – quer dizer, 

com um número suficiente de pessoas que fazem teatro em Portugal –, fui ganhando 

consciência de que talvez fosse necessário aplicar o tal efeito de estranhamento e tentar 

fazer um percurso de observação que permitisse ver as razões por detrás de um certo 

mal-estar com que ia deparando. Se no passado esse mal-estar era tão evidente, não sei, 

mas com os cortes já referidos e uma série de decisões políticas que tem afectado a 

actividade teatral (de âmbito profissional), as críticas, as referências a conflitos e a 

inimizades estéticas e ideológicas foram-se revelando nos bastidores. Pensei então que 

para compreender melhor as causas deste mal-estar, poderia tentar fazer uma 

cartografia das diversas opções estéticas e ideológicas, especialmente as mais 

contrastantes e divergentes – dedicando o meu estudo ao teatro que está a ser feito no 

presente. Antes de o fazer, porém, será necessário clarificar a relação entre estética e 

ideologia, tendo em conta que, ao contrário do que parece ter sido há quarenta anos, 

não é tão evidente hoje que exista sequer tal relação.  

Esta dissertação tem um carácter interventivo, portanto. Ou melhor, parte da sensação 

de que existe um mal-estar que poderia ser apaziguado se fosse possível descobrir-lhe 
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as causas. Um mal-estar que nunca resolvido, claro, porque haverá sempre tendência 

para se manterem conflitos estéticos e ideológicos no teatro português, tal como 

continuarão sempre a existir conflitos políticos e ideológicos na sociedade portuguesa. 

A luta pelo poder parece o inevitável pano de fundo, tanto num caso como no outro, o 

que significa que, enquanto vivermos em democracia, será difícil conseguir um 

equilíbrio perfeito entre quem toma as decisões e quem tem de as aceitar – pelo menos 

temporariamente.  

Como não vivi o 25 de Abril, demorei algum tempo a aperceber-me de como tudo o 

que funcionava à minha volta partia dessas decisões que alguém tinha tomado. Passei 

muito tempo a pensar e a dizer que a política não me interessava. E, de facto, a política 

partidária não me interessava e continua a não me interessar. Só mais tarde acabei por 

compreender que o conceito de política era muito mais amplo do que isso. E interessa-

me explicar isto para tentar diagnosticar em mim um problema que agora me parece 

mais transversal – quem não viveu o 25 de Abril não tem tanta consciência política 

como quem o viveu. Porque quem cresceu naquela estabilidade moderada, como eu, 

não teve de se confrontar com tanta frequência com a necessidade de voltar a discutir os 

pressupostos das coisas. A escola que frequentei, por exemplo, funcionava como 

funcionava. Uns eram melhores alunos, os outros piores, mas nunca se falava de como 

seria possível que funcionasse de uma outra maneira. Nunca, nem em casa nem na 

escola, alguém me disse que era possível perguntar por que é que o sistema de 

avaliação era como era. Mas é sempre possível fazer estas perguntas, e não apenas 

quando se chega a situações de grande mal-estar, em que as perguntas começam a ser 

inevitáveis, como parece ter sido inevitável a Revolução.  

Parto para este trabalho com vontade de fazer perguntas. De procurar as perguntas que 

atormentam o dia-a-dia de quem faz teatro em Portugal – em particular, as perguntas 

das pessoas com quem pude conversar ou trabalhar desde que comecei esta dissertação, 

bem como daquelas que não conheci senão através de artigos, entrevistas, folhas de sala 

ou outros materiais. As respostas também me interessam, mas tenho consciência de que 

a fixação e a conservação das mesmas ideias tem sempre o perigo de que estas 

continuem a servir muito para além do tempo útil de vida. Parto com esta consciência – 

ou ideologia – de que quando certas ideias ou práticas começam a causar um visível 

mal-estar a uma parte considerável dos que têm de se reger por elas, chega o momento 

de as repensar. Esse será um dos valores que identifico como legado de quem 

participou activamente na Revolução de 25 de Abril de 1974. Não aceitar a realidade 

sem a questionar. Porque é, justamente, a atitude contrária – de aceitar as coisas como 
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são –, que permitiu tantos regimes autoritários. E que continua a permitir, hoje, que 

tantas pequenas e grandes organizações mantenham um pendor autoritário, mesmo 

quando se assumem como democráticas. 

A 25 de Abril de 2014, o Largo do Carmo recebeu os discursos de alguns dos capitães 

do Movimento das Forças Armadas. De acordo com os relatos que é possível encontrar 

na imprensa, «milhares de pessoas responderam à chamada da Associação 25 de Abril, 

esta sexta-feira, e encheram por completo o Largo do Carmo em Lisboa, para participar 

numa comemoração do Dia da Liberdade.» (LOURENÇO 2014). As imagens desta 

comemoração assemelham-se às imagens a preto e branco de 1974, tirando a presença 

militar e as devidas diferenças de indumentária. O número de pessoas por metro 

quadrado, no entanto, faz lembrar o aperto em que se devem ter sentido aqueles que se 

deslocaram para ver como parecia uma revolução ao vivo. O discurso de Vasco 

Lourenço «empolgou a multidão» (idem, ibidem), descrevendo o Público que foi «uma 

intervenção crítica [quanto à] actual situação do país, sublinhada por aplausos e apupos 

consoante os temas, as situações e as personagens evocadas. Os temas abordados 

passaram pelo regresso da emigração em massa, o desemprego "avassalador", o 

"regresso do medo" ao desrespeito pela dignidade humana, a destruição do Estado 

social e o desrespeito pela Constituição.» (RIBEIRO 2014). No Jornal de Notícias, o 

pequeno artigo que é possível encontrar online descreve um momento em que as vozes 

se juntaram à de Vasco Lourenço: « “Chegou o momento de dizer Basta!”, disse, para 

logo a multidão repetir em coro e por largos minutos: “Basta, basta, basta!”» 

(LOURENÇO 2014).  

Este é o contexto em que começo a escrever. E deve ser este o sentimento de muitas 

pessoas em relação à forma como os processos de decisão estão a ser tomados: quase 

sempre de forma unilateral por quem está no poder, apoiados em estudos económicos 

pretensamente científicos, sem que, na prática, seja possível ver resultados que sejam 

do interesse de todos. Basta. Também no teatro há muitas coisas em relação às quais 

poderá surgir a vontade de dizer o mesmo. O teatro não é separável da vida, muito 

menos da vida política. Será sempre necessário voltar a reflectir acerca da relação entre 

o que se pensa e o que se faz. O estudo que se segue é a minha forma de o tentar fazer, 

pelo menos dentro dos limites destas páginas. Dentro dos limites do contexto em que 

vivo, em que, ao fundo, continuam a insistir as vozes em coro daquela multidão do 

Largo do Carmo, quarenta anos depois da Revolução. Basta, basta, basta, basta, basta… 
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Capítulo I 

ESTÉTICA E IDEOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

1. DEIXAR O ESPAÇO VAZIO 

Um espaço vazio, um actor e um espectador. São estes os elementos mínimos 

necessários para que estejamos perante a existência de teatro (BROOK 2008: 11). 

Embora materialmente seja possível considerar esta proposta como o grau zero do 

teatro – ou ground zero, já que assim a imagem contém, em si, uma carga de conflito –, 

é fácil deslocá-la para o quotidiano e compreender que se transforma, muito 

rapidamente, em qualquer coisa, ou em maior rigor, numa coisa qualquer. Basta alguém 

agir para o podermos considerar um actor, alguém observar para existir um espectador, 

e um espaço vazio pode ser qualquer espaço que não tenha sido especialmente 

trabalhado, ou escolhido, para receber esta interacção entre quem age e quem vê. Ora, 

assim sendo, torna-se necessário ir mais longe e perguntar o que é que tem de se passar 

entre quem faz e quem vê para considerarmos que essa interacção é teatro.  

A equação simples de Peter Brook refere-se mais ao grau zero da estética do teatro do 

que propriamente ao grau zero do teatro, embora muitas vezes os dois sejam 

confundidos. Embora os elementos mínimos formais do teatro estejam contidos nesta 

equação – composta pelo espaço vazio, actor e espectador –, tal não significa que 

possamos definir assim a actividade humana a que nos habituámos a chamar teatro
2
. 

Um espaço vazio, um actor e um espectador. Sim, mas é preciso mais qualquer coisa. 

Muitos diriam que o que falta é um texto, outros diriam precisamente o contrário. Hoje 

alguns defenderiam que basta acontecer alguma coisa, uma interacção performativa, 

que ponha tudo a mexer, o actor e o espectador numa interacção com o espaço vazio, o 

espectador que se transforma em actor, o actor em espectador, o espectador no espaço 

vazio e o espaço vazio em actor. E, no meio de toda esta confusão, perdemos outra vez 

os pontos de referência, porque a ideia de performatividade se presta a quase tudo. É 

que se tudo é teatro, onde é que fica o teatro, no meio de tudo? 

 

 

 

                                                             
2
 É claro que, na verdade, Peter Brook nunca parece ter feito essa confusão, já que em The Empty Space  

se dedica a tentar explicar o que entende por teatro, especialmente teatro vivo, e a tentar distingui-lo do 

que considera deadly theatre. 
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2. PONTO DE PARTIDA E LINHA DO HORIZONTE 

O ser humano é sentipensante, costuma dizer Eduardo Galeano (CASTANHEIRA 

2011), aludindo à impossibilidade de separar a emoção da razão. Na verdade, todos os 

divórcios teóricos parecem apresentar o perigo de tornarem estéreis as teorias que os 

advogam, por apresentarem uma realidade unívoca, quando a realidade é, regra geral, 

muito mais densa e complexa. De facto, o ser humano sente e pensa de uma forma 

integrada, não separável, o que significa que considerá-lo totalmente racional ou 

totalmente irracional é desconsiderar a sua especificidade enquanto espécie. 

Naturalmente que o peso da razão ou da emoção difere de indivíduo para indivíduo, e 

de momento para momento, o que não significa que não estejam sempre entrelaçados, 

inseparáveis, na estrutura cognitiva do ser humano. 

Depois das grandes catástrofes do Séc. XX, parece ter havido uma forte reacção contra 

a produção de sentido na arte. Talvez tal se deva à possível associação entre a produção 

de sentido e a maneira como as grandes ideologias, de esquerda e de direita, 

conseguiram mobilizar as massas – por exemplo na União Soviética, ou na Alemanha 

Nazi. Esta reacção, porém, não se limitou a contestar essas ideologias ou a forma como 

operaram, mas, sim, o próprio conceito de ideologia, que hoje é frequentemente 

associado às forças do mal que terão levado seres humanos a colaborar no assassinato 

em massa de outros seres humanos (LIPOVETSKY 2004: 199-200). No entanto, se 

regressarmos a uma definição simples de ideologia – como conjunto de ideias, 

princípios, valores que enformam as acções de um indivíduo ou de um grupo de 

indivíduos –, dificilmente aceitaremos que este conceito, por si só, tenha conseguido 

levar à morte mais de seis milhões de judeus, ou que seja responsável pelas atrocidades 

associadas ao estalinismo. Pelo contrário, para compreender o Séc. XX, é urgente 

libertar o conceito de ideologia dos grilhões partidários que o aprisionaram, para que 

seja possível ver as coisas como são, e não através da desresponsabilização de todas as 

pessoas que agiram de acordo com aquilo que era o conjunto de ideias, princípios e 

valores que defendiam na altura. Ideias em que acreditavam e que puseram em prática. 

Ou que, por omissão ou ignorância, não ajudaram a combater. 

É ao recuperar o conceito de ideologia que se torna possível regressar ao enigma 

contido na simplicidade da equação de Peter Brook: para existir teatro, o que é preciso, 
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para além de um espaço vazio, um actor e um espectador, é uma ideologia. Para cada 

estética há uma ideologia, pois sem uma ideologia não haveria verdadeiramente uma 

estética, apenas um conjunto aleatório de formas de interacção. São as ideias, as 

intenções e as vontades que se aliam ao mundo material e concreto dos corpos, das 

vozes e dos espaços, para os dirigir ou orientar numa ou noutra direcção. Isto não 

invalida que qualquer ideologia não sofra também mutações, distorções ou alterações 

na sua interacção com a prática, no mundo real, material e concreto. Embora os 

conceitos de estética e de ideologia possam ser apresentados separadamente num 

raciocínio, na prática serão sempre inseparáveis e estarão permanentemente numa 

espiral de interdependência, tal como a razão e a emoção no ser humano.  

Ideologia é, ao mesmo tempo, linha do horizonte e ponto de partida. A vida acontece no 

movimento entre os dois pontos, na materialização estética, sem que nunca se fique no 

primeiro ou alguma vez se chegue ao segundo. Mas o percurso é ditado pelos pontos 

cardeais e afectado pelo território já conhecido. A cartografia do desconhecido é feita 

numa relação permanente entre o que se pretende encontrar e o conhecimento do 

território do qual se partiu para a aventura.   
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3. TÉSPIS E O CORO 

O teatro terá nascido dos rituais em honra do deus Dioniso (NIETZSCHE 2004: 71-85). 

A sua invenção, porém, parece só ter sido completada quando Téspis teve a ousadia de 

se destacar do coro a que pertencia, e ter assim criado uma tensão entre o indivíduo e o 

grupo coral, a afirmação de uma parte perante um todo uníssono. Ao longo da história 

do teatro ocidental, parece ter sido sempre essa tensão entre o indivíduo e a comunidade 

que foi alimentando as diferentes estéticas e ideologias que estão na base de todas as 

criações teatrais. No fundo, só parecem existir duas opções: fazer teatro para formar 

uma comunidade entre actores e espectadores, ou fazer teatro que dê a ver a distância 

que existe entre actores e espectadores. Se, por um lado, há quem deseje colocar-se no 

lugar de Téspis, que pode ser visto como o típico indivíduo transgressor que ousa 

desafiar a ordem comunitária vigente, por outro, há quem queira que o teatro seja esse 

regresso ao coro, um regresso a uma realidade de pertença sólida e inquestionável. É 

evidente que, tal como quanto às relações entre emoção e razão, ou entre estética e 

ideologia, tanto o desejo radical de liberdade individual como o de pertença estável a 

um colectivo são, mais uma vez, apenas linhas do horizonte e pontos de partida. O 

teatro acaba por ser tudo o que existe algures entre os dois. Ainda assim, estes dois 

eixos – o individual e o colectivo – acabam por orientar mais as acções de quem faz 

teatro do que possa talvez parecer à primeira vista.  

A mais recente formulação desta tensão fundamental é a aparente oposição entre o 

teatro dramático, com uma forte componente logocêntrica, e o teatro pós-dramático, 

conceito cunhado por Hans-Thies Lehmann (LEHMANN 2009), para descrever um 

teatro que deseja libertar-se das amarras do logos
3
. Porém, e mais uma vez, estas 

oposições baseiam-se mais em extremos teóricos, de uma pureza inatingível, do que 

numa verdadeira possibilidade de se fazer teatro que encaixe inteiramente em qualquer 

um dos lados, sem que, pelo menos residualmente, contenha uma parte daquilo que 

deseja evitar. E é frequente estas oposições viris, de um partidarismo quase bélico, 

perturbarem uma visão mais sensata e equilibrada das coisas, que curiosamente 

podemos encontrar em autores tão díspares como Brecht ou Bruce Lee. No caso do 

                                                             
3
 Valerá a pena notar, a título de curiosidade, que a formulação de Lehmann surgiu quase vinte anos 

depois de Pedro Barbosa ter feito uma distinção entre o conceito de «teatro-espectáculo» e o de «teatro-

ritual» (Pedro Barbosa, Teoria do Teatro Moderno: A Hora Zero (1ª ed. 1982). Porto: Edições 

Afrontamento, 2003), em que este segundo conceito se aproxima muito do que é proposto pelo autor 

alemão. 
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autor alemão, importa lembrar que no seu conhecido esquema de oposições entre teatro 

de forma épica e teatro de forma dramática – apresentado pela primeira vez nas Notas 

Sobre a Ópera Ascensão e Queda da Cidade de Mahagonny – Brecht não se esquece de 

fazer, numa discreta nota de rodapé (e são raras as vezes que é possível encontrar notas 

de rodapé nos seus textos), a ressalva de que este «não apresenta oposições absolutas, 

mas apenas deslocações de acentuação» (WILLETT 1964: 37). Já Bruce Lee, nos seus 

escritos teóricos, fez uma interessante adaptação do símbolo de T’ai-chi tu (que 

representa o princípio de yin e yang na filosofia chinesa), que adoptou como logotipo 

para o seu estúdio de artes marciais, introduzindo setas de sentido inverso nos lados do 

círculo, aludindo assim à impossibilidade de se fixar oposições absolutas, num mundo 

de contaminações e constante movimento.  

Em todo o caso, e seja qual for a base teórica defendida, a verdade é que quase todos os 

encenadores e directores artísticos parecem sentir a necessidade de marcar, ou ir 

marcando, os seus territórios – seja através da redacção de manifestos, textos escritos 

para os sítios online das suas estruturas de produção, entrevistas, ou quaisquer outros 

momentos em que lhes seja possível abordar o assunto. É desta necessidade que surgem 

alguns dos textos mais marcantes do teatro europeu do Séc. XX, de autores tão 

importantes como Stanislavski, Meyerhold, Artaud, Brecht, Piscator, Grotowski, Peter 

Brook, Dario Fo, entre muitos outros. Estes textos, amplamente estudados por actores, 

encenadores, cenógrafos e outros intervenientes na criação teatral (e, por isso, muito 

influentes), parecem sempre ser a maneira encontrada pelos seus autores de irem 

cartografando as suas experiências práticas. Ou seja, a maneira de irem tornando 

conscientes as suas opções estéticas e ideológicas, através de uma formulação 

estruturada, não só num desejo de imortalizar a efemeridade do teatro que fizeram, mas 

também numa aparente necessidade de não deixarem cristalizar as suas práticas em 

convenções e clichés, confrontando-as e desafiando-as por escrito. Por outro lado, é 

inevitável sentir, em muitos destes textos, uma certa ambição normativa, que se traduz 

no desejo, impossível de satisfazer, de que o teatro possa ser definido apenas a partir da 

forma como o praticaram. Este desejo normativo é, em última instância, uma vontade 

de poder, compreensível para quem trabalha toda uma vida numa forma de arte da qual 

pouco fica, para além de alguns vestígios dispersos. Trabalhar em teatro é sempre 

assumir trabalhar nesse momento presente, um instante partilhado com os outros em 

que se expõe toda a fragilidade mortal do ser humano.  
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4. ESTÉTICA E POLÍTICA 

A opinião de que a arte nada deve ter a ver com política é em si uma atitude 

política. (ORWELL 2008: 18)  

Toda a arte tem uma dimensão política. O teatro, por ser uma arte pública, é político 

por natureza e por desígnio. Não só existe uma forte componente política na forma 

como as estruturas de produção se organizam, desde logo presente na própria decisão 

de serem sociedades comerciais por quotas, cooperativas, associações culturais sem fins 

lucrativos, entre outros (BORGES 2007:133), como também no modo como se 

financiam – através do Estado, de apoios públicos locais ou de contributos privados –, 

na maneira como concebem modos de relação entre os seus intervenientes – 

encenadores, actores, cenógrafos, técnicos, etc. –  ou, ainda e sobretudo, na maneira 

como pensam o espectador. Tal como um país, cada estrutura de produção tem, em 

simultâneo, uma política interna e uma política externa, ambas ancoradas na ideologia 

que enforma a sua estética.  

O conceito de política, tal como o de ideologia, também arrasta consigo ligações a um 

conjunto de outros conceitos, clichés e associações superficiais, que nem sempre 

permitem um regresso à sua definição mais simples: aquilo que diz respeito às relações 

entre cidadãos no espaço público, que é hoje bastante alargado – a polis 

contemporânea. Política é, em essência, a maneira que cada indivíduo, ou conjunto de 

indivíduos, encontra para interagir com outros indivíduos, criando normas, regras, 

convenções ou limites, para que seja possível vivermos uns com os outros numa relação 

de mínima confiança. Embora o exercício da política se pareça cingir hoje apenas às 

práticas político-partidárias, na verdade qualquer cidadão tem uma vivência política 

concreta no quotidiano, sendo possível alterar, de um ponto de vista prático, qualquer 

interacção com o outro. Naturalmente que esta definição de política contém, em si, uma 

determinada ideologia, contrária às posições pré-deterministas que parecem aceitar as 

dinâmicas de interacção vigentes sem que concebam uma verdadeira possibilidade de 

as alterar. Se, por um momento, espreitarmos por detrás da cortina do teatro português, 

conseguimos facilmente ter já um pequeno vislumbre do tipo de oposições em 

confronto, numa conversa entre André E. Teodósio e Luis Miguel Cintra: 

A.E.T. - [...] As metáforas levam-nos ao erro totalitário. Daí os nossos trabalhos 

não terem essa dimensão política. Demitimo-nos dessa dimensão por acreditar que 

em nome das grandes ideologias de esquerda e direita foram cometidos tantos 
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erros! A política para nós é criar diferenciação, criar pequenos pólos e esperar que 

esses pequenos pólos façam frente a essa grande massa, que acaba por ser o país e 

Portugal. 
 

L.M.C. - O que são esses pequenos pólos?  

 

A.E.T. - Pequenos núcleos de pessoas que vivem à volta de opiniões políticas, mas 

não ideológicas. Nos anos 80, o político corria o risco de se tornar ideológico. 

Queremos que a nossa política não seja ideológica. É como na grelha rizomática 

de Gilles Deleuze, em que o mundo não tem núcleo e, em vez de ser redondo, tem 

vários quadradinhos, a partir dos quais as comunidades interagem. 

 

L.M.C. - Vocês não têm nenhuma esperança nem nenhuma ilusão de poder mudar 

o mundo? 

  

A.E.T. - Sei que não se pode mudar o mundo. É a verdade, embora me custe 

admitir. 

 

L.M.C. - Aí há uma diferença fundamental. Quando tínhamos a vossa idade, 

acreditávamos que isso era possível, e por isso lutávamos para tentar modificar as 

pessoas. [...] (MARGATO 2006) 

 

Mantenhamos o silêncio enquanto nos afastamos da fresta na cortina e deixamos os 

artistas a discutir lá atrás, antes de entrarem em cena. Mas não deixemos de trazer 

connosco uma interrogação que não é possível ignorar: será mesmo possível conceber 

política sem ideologia? Não será como um barco à deriva, ao sabor do vento e das 

correntes? É a ideologia que indica uma direcção, tanto na política como na estética. É 

claro que se ninguém tomar o leme, o barco não deixa de navegar, mas quem será 

responsável pelo naufrágio? 

 

Embora esteja a defender que cada estética, como cada política, pressupõe sempre uma 

determinada ideologia, isto não significa que esta mesma ideologia tenha de ser 

explícita, facilmente identificável na respectiva materialização estética, ou que esteja 

particularmente sistematizada ou organizada. O que importa salientar é que, quer haja 

disso consciência ou não, a existência de uma ideologia é inevitável, e é esta ideologia 

que dirige as tomadas de decisão. É verdade que existe um momento em que uma 

determinada ideologia é assimilada pela natureza das relações humanas e acaba por ser 

incorporada no tecido social e cultural, transformando-se numa espécie de arquétipo de 

domínio comum. Mas isto acontece, sobretudo, em questões que foram já amplamente 

debatidas, e em relação às quais existe uma percepção generalizada de que ficaram 

resolvidas e fechadas – como o caso do sufrágio feminino, hoje absolutamente 

incontestável no mundo ocidental, quando antes era um dos maiores sintomas de uma 
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ideologia de Estado de pendor machista. Porém, mesmo quando este processo acontece, 

não me parece possível afirmar que o assunto esteja arrumado para sempre, já que um 

conjunto improvável de factores poderia levar a uma regressão ideológica. 

O teatro é uma ferida eternamente aberta em público. Por isso, não é imaginável uma 

integração absoluta de qualquer ideologia na sua natureza. Seria o mesmo que deixar a 

ferida cicatrizar. O que tem acontecido, ao longo da história do teatro, é que o conjunto 

de cidadãos que o fazem, e o conjunto de cidadãos que o vão ver, estabelecem relações 

dinâmicas que ora são movimentos de cicatrização, ora movimentos cortantes que vêm 

rasgar o tecido que tenta tornar o teatro numa instituição tradicional. Dado o carácter 

paradoxal destes movimentos, nem sempre é muito claro quem está a favor da 

cicatrização ou do corte. Por vezes até, os mesmos que de início contribuíram para um, 

acabam por lutar violentamente pelo outro. Esta ferida aberta é o centro de um conflito 

que vem de muito longe, e de que não se prevê qualquer resolução, devido à própria 

natureza do teatro e à sua relação dinâmica com o poder, bem caracterizada nestas 

palavras de Alain Badiou: 

O teatro está ligado ao Estado, ele é uma mediação pública entre o Estado e o seu 

exterior: a multidão reunida. E como a circulação se faz nos dois sentidos (do 

poder para a multidão e da multidão para o poder), o teatro é absolutamente 

ambíguo. (BADIOU apud MONTEIRO 2010: 43) 
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5. O VISÍVEL E O OCULTO 

Há coisas que existem mesmo quando não as vemos. Se, nas ciências exactas, esta 

afirmação não é muito problemática – basta pensar na necessidade de utilizar 

microscópios para conseguir distinguir os componentes de uma célula –, nas ciências 

sociais e humanas o oculto é frequentemente equiparado ao inexistente. Se não é 

visível, então, o mais provável é não existir. Porém, o facto de não vermos certas 

ligações nem sempre tem a ver com qualquer tipo de causalidade mágica ou 

misticismo. Simplesmente, há ligações que se tornam ocultas quando estamos tão 

dedicados a uma tarefa que deixamos de conseguir imaginá-la num plano mais geral. É 

como se a concentração num ponto apenas gerasse um solipsismo teórico, por assim 

dizer. Uma visão mais panorâmica, pelo contrário, nem sempre permite a necessária 

atenção ao detalhe que nos leve a compreender as relações entre o particular e o geral, o 

geral e o particular. O ideal, inatingível, seria conseguir uma aproximação e um 

distanciamento a grande velocidade, que nos facultasse todos os ângulos de visão sobre 

um determinado objecto de estudo. Mais um ponto de partida e uma linha do horizonte, 

portanto.  

Na prática teatral, como em muitas outras práticas profissionais, parece existir uma 

certa tendência para os intervenientes assimilarem a estética e a ideologia numa prática 

natural, o que faz com que o processo de tomada de decisões passe a ocorrer sem que 

haja recurso a uma reflexão aprofundada sobre o que se está a fazer. Essa assimilação é 

o factor principal de ocultação dos contornos ideológicos da criação, que normalmente 

são tidos em conta num momento inicial – em que é preciso afirmar um conjunto de 

princípios perante o público, os pares e quem garante o financiamento – e, em alguns 

casos, em momentos pontuais mais ou menos regulares. É verdade que a maior parte 

das companhias de teatro discute, com regularidade, o que é que vai apresentar ao 

público, mas nem todas dedicam uma parte significativa do seu tempo a voltar à 

pergunta fundamental: por que é que fazem teatro? 

Espero que seja agora já suficientemente evidente que, tal como cada estética tem uma 

ideologia, também cada texto tem as suas intenções. E, tendo em conta o tema que me 

propus abordar, gostaria de as tornar explícitas o mais cedo possível. Preocupa-me uma 

certa tendência da arte, e do teatro em particular, para se dedicar ao estudo obsessivo 

das formas, sem ter em conta que cada forma assenta, necessariamente, num conteúdo – 
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é essa relação entre forma e conteúdo que lhe dá vida. Não sou tão pessimista como 

Debord, a quem deve ter parecido que A Sociedade do Espectáculo, a acontecer, seria 

um não-lugar de onde jamais poderíamos sair, uma espécie de concretização perfeita da 

distopia de Aldous Huxley, que imaginava um Admirável Mundo Novo em que os 

desejos dos indivíduos eram satisfeitos com uma eficiência e eficácia tais que o próprio 

conceito de liberdade deixava de importar. Um mundo em que o olhar dos indivíduos 

não lhes permitisse ver nada para além da superfície das coisas. Não escondo, portanto, 

que um dos objectivos desta minha dissertação é dar a ver uma relação que foi 

obscurecida, não só devido às convulsões do séc. XX, mas também a uma 

intensificação dos processos tecnológicos, que ditaram um sentimento generalizado de 

impotência em relação à possibilidade de afectar a realidade social, política, económica, 

cultural, enfim, toda e qualquer realidade.  

Será ainda possível mudar o mundo? Hoje, a crença de que se pode mudar o rumo das 

coisas é quase sempre arrumada na gaveta da ingenuidade ou, se for mais intensa, na da 

loucura. De qualquer modo, e voltando à minha preocupação em relação ao actual culto 

da forma, vejamos o que tem a dizer Rudolf Arnheim sobre este assunto: 

O eclectismo ou, se preferirmos, a universalidade da nossa cultura não são os 

únicos responsáveis pelo nosso culto da forma. Há outras causas, nomeadamente 

uma, aquela a que chamarei o nosso «viver insignificante». Deprezamos o dom 

humano de ver as coisas ou os acontecimentos como reflexos do sentido da vida. 

Quando partimos o pão ou lavamos as mãos estamos apenas preocupados com a 

alimentação ou com a higiene: a nossa vida diária já não é simbólica. Este declínio 

filosófico e religioso produz opacidade no mundo da experiência, o que é fatal 

para a arte por esta assentar no mundo da experiência como veículo de ideias. 

Quando o mundo deixa de ser transparente, quando os objectos não são mais do 

que objectos, então as configurações, cores e sons não são mais nada do que 

configurações, cores e sons, e a arte transforma-se numa mera técnica de 

entretenimento dos sentidos. (ARNHEIM 1997: 23) 

Em suma, preocupa-me que o teatro se transforme todo em mera técnica de 

entretenimento dos sentidos. Não gostaria que certas teorias dominadoras (ainda não 

dominantes) e normativas o viessem agrilhoar à ideia de uma total emancipação de 

qualquer componente racional ou logocêntrica, como aquela que, por exemplo, Hans-

Thies Lehmann identifica no seu Teatro Pós-Dramático. É que a ideia de emancipação 

do teatro em relação ao logos parece equivaler mais a um voluntário obscurecer da sua 

componente logocêntrica, ideológica, do que propriamente à possibilidade de esta 

deixar de existir por completo. O perigo de se tomar como inexistente aquilo que, 

consciente ou inconscientemente, se decide ocultar, está no facto de se deslocar o teatro 
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para fora daquilo que está na sua mais profunda natureza. Se theatron significava, em 

grego, o lugar (de) onde se vê, tal certamente não se referia apenas à componente 

visual, visível, a opsis do acto teatral (ARISTÓTELES 2003: 113). O que qualquer acto 

teatral dá a ver é, portanto, uma materialização concreta (estética) de um conjunto de 

ideias (ideologia) que se desejou comunicar, numa partilha ou confronto com os 

espectadores. 

Tanto o estudo da semiótica como as teorias da comunicação vieram por vezes 

contribuir para que se formasse uma série de equívocos em torno do acto teatral e do 

seu potencial de comunicação. «O meio é a mensagem» (MCLUHAN 1994: 7) é uma 

frase marcante, embora desprovida de sentido no caso do teatro. É um facto que o meio 

– a superfície, a forma –, seja ele dependente de tecnologia, ou apenas dependente da 

comunicação entre seres humanos, como a voz ou o gesto, é sempre responsável pela 

introdução de ruído e, assim, por uma às vezes significativa alteração ou adulteração 

dos conteúdos da mensagem. No entanto, isso não leva a que se possa alguma vez 

confundir o meio com a mensagem. Esta confusão parece ser a consequência –  e a 

causa –, da superficialização que torna o mundo opaco, em que só se pode viver de uma 

maneira insignificante, como defende Rudolf Arnheim (ARNHEIM 1997: 23). Se o 

meio é a mensagem, então só há meio, ou seja, passa a existir apenas estética, sem que 

se possa ter qualquer tipo de acesso à ideologia que esta encerra.  

Em Practices of Looking, Marita Sturken e Lisa Cartwright trabalham esta questão a 

partir de um exemplo concreto de grande clareza. Em 1994, O. J. Simpson, jogador de 

futebol americano negro, foi preso por ser considerado suspeito num caso de homicídio. 

Os presidiários norte-americanos, quando dão entrada no sistema prisional, tiram uma 

fotografia de identificação, conhecida como mug shot. Esta fotografia, muito familiar 

para o público em geral devido à sua frequente utilização na ficção televisiva e 

cinematográfica, obedece a um conjunto simples de convenções: um retrato do 

indivíduo em posição frontal e outro de perfil, com expressão facial neutra e incluindo, 

em baixo, o respectivo número de identificação. A fotografia mug shot de O.J. 

Simpson, como seria de esperar, foi publicada em vários jornais e revistas, das quais as 

autoras destacam a Newsweek e a Time, pela diferença na abordagem. Enquanto a 

Newsweek publicou a fotografia sem a alterar, a Time procedeu a um aumento do 

contraste na correcção de cor, escurecendo assim a pele de Simpson – alegadamente 



24 
 

apenas por razões de ordem estética. As autoras, porém, decidiram reflectir um pouco 

acerca do que poderia estar por detrás das “razões de ordem estética”: 

What ideological assumption might be said to underlie this concept of aesthetics? 

Critics charged that Time was following the historical convention of using darker 

skin tones to connote evil and to imply guilt. In motion pictures made during the 

first half of this century, when black and Latino performers appeared, they were 

most often cast in the roles of villains and evil characters. This convention tied 

into the lingering ideologies of nineteenth-century racial science, in which it was 

proposed that certain bodily forms and attributes, including darker shades of skin, 

indicated a predisposition toward social deviance. Though this view was contested 

in the twentieth century, darker skin tones nonetheless continued to be used as 

literary, theatrical, and cinematic symbols of evil. Thus, darkness came to connote 

negative qualities. (STURKEN & CARTWRIGHT 2002: 24) 

Sturken e Cartwright concluem então que independentemente dos designers da Time 

terem ou não terem tido a intenção de associar o escurecimento da pele de Simpson a 

estas conotações, não é aceitável alegarem apenas razões de ordem estética, numa 

operação que tem também uma forte componente ideológica. A não ser, concluo eu, 

que os designers e editores da Time não estivessem minimamente a par das possíveis 

conotações que esta operação de escurecimento poderia provocar – o que, a ser 

verdade, os tornaria muito pouco conscientes dos contornos do seu trabalho. De 

qualquer modo, o que está em causa é que quem está do lado da produção ou 

reprodução de imagens, quem é responsável por pensar nas possíveis conotações 

daquilo que apresenta em público, não se pode demitir da sua responsabilidade 

alegando apenas razões de ordem estética.  

Na verdade, tudo se resume, uma vez mais, à definição de relações de poder. O grande 

trauma do Séc. XX – que levou a uma crise de confiança na humanidade –, está 

relacionado com as grandes ideologias de esquerda e de direita. E, permito-me repetir, 

este trauma levou a que muitos responsabilizassem o próprio conceito de ideologia por 

tudo o que de mal aconteceu nesse século trágico. Hoje, então, parece melhor evitar que 

se fale de ideologia, e que se desloque todo o pensamento para a estética; da mensagem 

passa-se apenas ao meio, e tudo o que era invisível (a tal ideologia, conceito 

diabolizado), deixa simplesmente de existir, para não incomodar mais. O problema é 

que, por mais que fechemos os olhos, a realidade exterior não deixa de lá estar. E, por 

mais que desejemos que as criações artísticas não contenham, em si, ideias que são 

comunicadas a quem as vai ver, a verdade é que acabam sempre por contê-las, e que os 

espectadores as percebem ou, pelo menos, as intuem. 
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Embora o desejo de controlar o sentido de uma obra teatral seja muitas vezes 

equiparado a um acto autoritário (ditatorial, na linha de um Hitler, Estaline, Mussolini, 

Franco, Salazar, etc.), não o fazer não implica que a obra o perca completamente – 

implica, pura e simplesmente, que ninguém o controlou – é o tal barco à deriva, à mercê 

dos elementos. É que o sentido não é criado só pelo espectador; o sentido é criado pelo 

espectador a partir dos elementos que o artista optou por colocar na sua obra. A relação 

entre obra de arte e espectador é, então, uma relação limitada pelas decisões estéticas e 

ideológicas do artista. Assim parece defender também José Madureira Pinto, ao reflectir 

sobre o conceito de grau de abertura proposto por Umberto Eco: 

[...] O enfoque sociológico sobre a recepção cultural, ao investir no conhecimento 

dessa espécie de co-produção silenciosa da obra, que é a interpretação/fruição, 

parece, por vezes, perder de vista que esta última não é independente da específica 

materialidade (enunciado e condições de enunciação) da própria obra. Dir-se-á, 

parafraseando Umberto Eco, mais celebrado pela defesa, na sua Obra Aberta, do 

papel activo do intérprete na leitura de textos dotados de valor estético do que pela 

chamada de atenção para os limites à interpretação impostos pela intentio operis, 

que também subscreveu, que o “grau de abertura” semiótica na interpretação da 

obra é limitado, em última instância, pela própria configuração e contexto material 

(físico-institucional, contraporei eu) do objecto percepcionado. (PINTO 2004: 19-

29) 

A descoberta do espectador enquanto co-produtor do sentido da obra gerou uma falta de 

moderação que podemos encontrar, por exemplo, no conceito de O Espectador 

Emancipado de Jacques Rancière (RANCIÈRE 2010b). É evidente que o espectador 

pode ver o que bem lhe aprouver numa obra de arte – aliás, e contrariamente ao que 

parece estar hoje muito em voga, sempre assim foi. No entanto, importa manter 

presente a ideia de que quando o espectador está a ver e interpretar fora dos limites 

criados pelo artista, já não está numa relação com a obra de arte, mas apenas consigo 

próprio. Essa será a emancipação total do espectador, ficar sozinho a produzir os seus 

sentidos para uma obra de arte imaginária. Tenho as minhas dúvidas de que este seja 

um panorama desejável, quer para o artista, quer para o espectador. A teoria de O 

Espectador Emancipado, ao colocar tão grande ênfase na produção de sentido pelo 

espectador, desloca tanta responsabilidade para o seu lado que tem o perigo de retirar 

ao artista a importância da gestão estética e ideológica na relação que é estabelecida 

entre os dois. 
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6. CONTRA E A FAVOR DA INTERPRETAÇÃO  

Na fronteira que separa Israel da Palestina foi construído um muro de betão armado – o 

muro da Cisjordânia – cinzento e intransponível, que se estende hoje ao longo de cerca 

de setecentos quilómetros. Para o atravessar em direcção a Israel, é necessário passar 

por checkpoints militarizados; cada carro tem de parar para que se possam fazer as 

respectivas verificações de documentos e, sobretudo, de intenções. No sentido 

contrário, basta avançar, uma vez que a Autoridade Palestiniana não faz controlo de 

fronteira. Este muro é o centro simbólico de um conflito incontornável para quem 

desejar ter um vislumbre do ponto a que pode chegar uma discórdia humana. O conflito 

é demasiado complexo para ser resumido em poucas palavras, mas o que está em causa, 

como é de conhecimento comum, é o direito a um determinado território – àquele 

território específico – em grande parte justificado por associações a narrativas históricas 

e religiosas. 

David Hare, dramaturgo inglês, descreve no seu monólogo Via Dolorosa a visita que 

fez à Igreja do Santo Sepulcro, local onde alegadamente se encontra a pedra sobre a 

qual Jesus Cristo terá sido crucificado. Ao fazer uma investigação prévia, Hare terá 

chegado à conclusão de que existe um caloroso debate sobre qual será a pedra exacta – 

se é que esta sequer se encontra ali. Os arqueólogos não conseguem determinar este 

facto com rigor, porque alguns achados indicam que as muralhas da cidade podem ter 

sido movidas ao longo dos séculos, o que poderá pôr em causa um conjunto de dados 

que, até agora, eram tomados como verdadeiros. Quando entra na igreja, Hare repara 

numa família que se ajoelha e beija uma pedra. Será que é mesmo aquela pedra, ou será 

outra, mesmo ali ao lado? Hare confronta-nos com as seguintes questões: «After all, 

does the literal truth of it matter? Does the literal truth matter? Aren’t we kissing an 

idea? Stones or ideas?» (HARE 1998: 37). 

A grande discórdia entre Israel e a Palestina tem a ver com o direito à terra, mas esse 

direito à terra é suportado por ideias, não apenas por pedras. Talvez fosse possível 

determinar quais dessas ideias são justas ou injustas e chegar a algum tipo de acordo, 

mas para tal ambas as partes teriam de estar dispostas a ceder. Não sendo esse o caso, 

torna-se necessário o referido muro para que fique bem claro que há ali dois lados 

inimigos, de costas voltadas; duas visões do mundo que colidiram uma com a outra de 

tal forma que ficaram presas, incapazes de se libertar uma da outra e do conflito.  
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É também assim o conflito entre aqueles que são contra e a favor da interpretação na 

arte. Este conflito é simbolicamente tão forte como o conflito Israelo-Palestiniano e, em 

geral, tem também a ver com questões territoriais, ou seja, questões de poder. Mas 

antes de irmos longe de mais, talvez o melhor seja consultar o Dicionário da Língua 

Portuguesa 2008, da Porto Editora, e ver como este define interpretação e interpretar: 

Interpretação 

1. Acto ou efeito de interpretar; 

2. Sentido em que se toma o que se ouve, se lê ou se vê fazer. 

Interpretar 

1. Fazer a interpretação de. 

2. Explicar o que há de obscuro ou confuso num texto, numa lei, num autor, etc.; 

3. Tomar em determinado sentido; traduzir;  

4. Reproduzir o pensamento de; 

5. Esclarecer. 

O estudo da estética tem estado sempre associado a uma divisão tão emblemática como 

a que o muro da Cisjordânia encarna: de um lado, a ideia de que a arte deve ser 

produzida e pensada como tendo apenas uma função sensorial, contemplativa; do outro, 

de que deve ter uma função de inteligibilidade, com base na racionalidade logocêntrica. 

A batalha permanente entre os que estão contra ou a favor da interpretação nem sempre 

permite ver com clareza quais são os aspectos definidores do conflito em causa. E, 

como no conflito entre Israel e a Palestina, o partidarismo em qualquer um dos lados 

implica uma cegueira voluntária em relação às razões aos argumentos do lado do 

inimigo. 

No caso da arte, existe com frequência a tentação de reduzir a análise da relação entre 

emissão e recepção a uma fórmula simplista: ou se trata de uma relação sensorial, ou de 

uma relação baseada numa interpretação racional. O problema está em que opor o 

cérebro aos sentidos é uma batalha perdida, porque tanto de um ponto de vista 

empírico, como científico, a relação entre os sentidos e o processamento cerebral é 

indissociável – recordemos como Eduardo Galeano nos considera seres sentipensantes
4
. 

Por outras palavras, e de uma forma extremamente simples: tanto é inevitável a 

tentativa de interpretação (excepto sob o efeito de psicotrópicos ou outras substâncias 

inibidoras de consciência, ou depois de uma lobotomia), como é uma impossibilidade 

técnica a relação meramente intelectual com uma obra de arte. 

                                                             
4
 Cf. supra p.14. 
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Ainda que ninguém deva declarar-se proprietário de uma verdade absoluta na arte – ou 

seja, quem se dedica ao teatro tem consciência de que quem vai ver os seus 

espectáculos poderá lê-los de múltiplas formas – isto não significa que não seja 

possível, e até desejável, procurar que a relação entre as ideias e a sua materialização 

tenha em vista a delimitação de um território para a relação com o espectador –, 

justamente a partir da definição do já referido “grau de abertura” (ECO 2008: 153-159). 

No entanto, uma coisa é não haver direito de propriedade em relação à verdade, outra 

completamente diferente é não existir nunca, numa obra de arte, nada para ler, nada em 

relação ao qual o espectador possa utilizar a sua sensibilidade e inteligência – no fundo, 

nada que o espectador possa sentir que domina, sem ser completamente dominado pelo 

autoritarismo de não haver nada para descobrir com prazer. Não deixa de ser curioso, 

porém, como os indivíduos que, como Susan Sontag, se posicionam contra a 

interpretação, o façam habitualmente através do uso estruturado da palavra, criando um 

enquadramento tão autoritário e normativo como aquele contra o qual dizem estar. Ou 

será que Susan Sontag não se importaria se nunca ninguém interpretasse o seu texto 

(SONTAG 2004: 19-32), ou seja, descobrisse a sua verdade? Mas, se assim fosse, então 

para que é que o teria escrito e publicado?  

Como o mundo da estética e da ideologia parece viver destes enigmas insolúveis, 

deixando-nos um infindável rasto de perguntas sem resposta, proponho agora uma curta 

viagem ao mundo do cinema, embora um cinema declaradamente teatral – o de Manoel 

de Oliveira. Como curiosidade, e forma de integrar Oliveira neste caminho que fazemos 

em direcção ao teatro português, recordemos que o realizador defende que o seu cinema 

não é mais do que teatro filmado por considerar que a linguagem cinematográfica nada 

acrescenta às possibilidades da linguagem teatral. Oliveira chega mesmo ao ponto de 

afirmar que «o cinema não existe, o que existe é o teatro» (apud LOPES 2008: 22). Esta 

afirmação poderia ser o ponto de partida para uma reflexão muito prolongada, porém 

não é este o espaço ou o tempo para tal. Para terminar este capítulo em que se 

apresentam posições tão conflituantes talvez seja apropriado convocar um cenário de 

guerra – o da Guerra Colonial –, onde as personagens que serão em seguida convocadas 

se encontram. Este diálogo tem origem no filme Non ou a Vã Glória de Mandar e faz 

uma alusão muito directa à tentativa de encontrar a verdade e às relações de poder que a 

circundam: 
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Alferes Cabrita: Dizia alguém que a verdade é algo de secreto e inexplicável. Em 

vez de ter sentido lógico, esta verdade inacessível tem um sentido último que tudo 

explica. Ou explicará, digo eu.  

Furriel Manuel: Para mim a verdade não existe.  

Soldado Salvador: Para mim o que faz a guerra é a valentia e o patriotismo.  

Cabo Brito: Lá vens tu outra vez com o teu patriotismo ‘pá. 

Furriel Manuel: O importante seria não haver vencedores nem vencidos, mas um 

simples entendimento comum, de forma que uns e outros ficassem de cabeça 

levantada, sem humilhação para ninguém. Isso sim, seria justo.  

Soldado Pedro: E a gente ir enfim para casa matar saudades.  

Soldado Salvador: Qual saudades, qual quê. O homem fez-se para guerrear. Para 

lutar. 

[…] 

Alferes Cabrita: No fundo o que eu vos queria fazer sentir é que, quanto a mim, as 

conquistas territoriais ao fim e ao cabo pouco valem. Ou seja, conquistas, o 

domínio das terras submetendo os povos à força do seu poder não é o que 

verdadeiramente conta. Podem valer por um momento, uma época, em benefício 

de quem usufrui o poder, mas não é isso que fica em favor da humanidade.  

Furriel: E então o que é que fica para a humanidade, meu alferes? 

Alferes Cabrita: O que se dá, não o que se tira. [pausa] Vamos lá ver se eu sou 

capaz de explicar melhor a minha ideia. Por exemplo, o que é que ficou dos 

grandes impérios? O que é que ficou do império grego ou do império romano?  

Furriel Manuel: Ficaram apenas ruínas. 

Alferes Cabrita: Sim, quanto ao que era império, evaporou-se através dos tempos, 

ficaram apenas ruínas. 

Furriel Manuel: Sombras, ficaram sombras… 

Alferes Cabrita: Num aspecto sim. Pelo contrário, abriu-se mais uma luz.  

Furriel: Mais uma luz, que luz? 

Alferes Cabrita: A do desenvolvimento cultural que deixou o seu substrato, e essa 

é uma dádiva que ficará para sempre no conhecimento universal. (OLIVEIRA 

1990) 

A ideia que a personagem de Alferes Cabrita (interpretado por Luis Miguel Cintra) 

defende – de que as conquistas materiais pouco servem a humanidade, numa 

perspectiva temporal  mais ampla –, sintetiza bem uma dicotomia ideológica com que 

inevitavelmente deparamos: se nos preocuparmos apenas com o presente e com o nosso 

interesse individual, pode acontecer que deixemos apenas ruínas. Por outro lado, se nos 

preocuparmos com a luz «do desenvolvimento cultural que deixa o seu substrato», 

podemos estar a prejudicar a nossa activa inscrição no presente. 
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7. FRONTEIRAS 

Tentemos imaginar o mundo antes do homo sapiens: um mundo em aberto, ainda não 

dividido em países, sem definição geográfica ou geopolítica. Tudo era de todos, sendo 

soberano quem fosse mais forte ou reunisse mais força no seu grupo. A possibilidade de 

habitar um determinado espaço estaria condicionada pela capacidade de o defender de 

possíveis inimigos, tornando-se o conflito violento uma constante. Parece difícil 

imaginar uma realidade tão longínqua da nossa, o que significa que um dos pilares mais 

importantes da civilização assenta na capacidade de distinguirmos entre uma e outra 

comunidade, um e outro território, de uma forma mais ou menos pacífica. E, a 

definição de fronteiras – a linha de demarcação entre o eu e o outro –, é a base explícita 

e implícita da relação entre seres humanos (DEFARGES 2003). 

É também assim no teatro. A definição de fronteiras estéticas e ideológicas é o que 

permite a manutenção de uma certa identidade. Cada indivíduo ou colectivo conquista a 

possibilidade de fazer teatro a partir dessa definição, que depende da capacidade de 

seduzir os outros a participarem nas actividades que se desenvolvem no interior dessas 

fronteiras. Não apenas todos os elementos humanos necessários para que exista teatro, 

mas também tudo o que permita a materialização das ideias – o que envolve, 

inevitavelmente, questões logísticas e, claro, de financiamento. E é aqui, na defesa das 

fronteiras definidas por quem quer fazer teatro em Portugal, que continua a existir 

alguma violência latente. Dado que uma parte muito considerável do teatro português 

vive da atribuição de subsídios, locais ou estatais, não posso deixar de referir que a 

relação com o financiamento, os seus critérios e as políticas culturais (ou a sua 

ausência), é um pano de fundo mais importante e determinante do que poderá parecer à 

primeira vista. A atribuição de apoios às artes é um verdadeiro campo de batalha. Por 

isso, não é possível falar do teatro português actual sem investigar algumas das 

irresolvidas tensões, fruto dos permanentes conflitos que se travam nos bastidores.  

Embora as grandes dicotomias não sejam os mais rigorosos indicadores, acabam quase 

sempre por balizar os confrontos políticos e culturais. Tal como os sucessivos governos 

da República Portuguesa (pós-25 de Abril) têm oscilado principalmente entre o PSD e o 

PS – ou seja, moderadamente entre a direita e a esquerda, nas suas versões mais 

centristas –, também o teatro se organiza em relação a grandes ideias do que deveria ser 

o seu papel na sociedade, às quais os sucessivos governos não são alheios. Em vez de 
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se discutir em pormenor que política cultural devia existir para o teatro, o que 

implicaria um trabalho muito exaustivo, normalmente o que é prioritário é decidir 

apenas qual a postura a adoptar em relação aos principais direitos e deveres dos 

criadores. Se, por um lado, os governos PS parecem privilegiar os direitos dos artistas, 

os governos PSD tentam chamar a atenção para os seus deveres. Enquanto os primeiros 

defendem com alguma ferocidade a liberdade criativa, sem que lhes interesse aferir a 

eficácia das criações em dialogar com os cidadãos, os segundos preocupam-se mais 

com os resultados numéricos, parecendo ignorar critérios de qualidade e relevância. 

Naturalmente que os criadores se sentem mais à vontade com a ideologia simplista da 

defesa da “liberdade na arte” do que com aquela que lhes impõe uma necessidade de 

obter resultados concretos. Em qualquer dos casos, no entanto, não parece existir da 

parte do Estado uma ideia muito profunda do que se pretende construir a partir do apoio 

sistemático à produção artística. E os artistas, mais preocupados em continuar a 

produzir do que em investir numa definição inteligente das futuras políticas culturais, 

demitem-se muitas vezes de pensar nestes assuntos, limitando-se a reagir publicamente 

quando aquilo que tinham como garantido lhes é retirado.  

Existem várias visões possíveis do que deve ser uma política cultural, e as linhas 

principais parecem ser bem traçadas pelo sociólogo António Firmino da Costa no seu 

artigo Políticas Culturais: Conceitos e Perspectivas:  

A análise comparativa das políticas culturais tem gerado diversas tipologias 

conceptuais. Uma das mais utilizadas [...] classifica-as, segundo os objectivos 

principais prosseguidos, em três tipos: as políticas culturais carismáticas; as 

políticas de democratização da cultura; as políticas de democratização cultural. As 

primeiras visam apoiar os criadores reconhecidos, e a intervenção dos poderes 

públicos fica por aí. As segundas não se contentam em apoiar os criadores, mas 

propõem-se alargar o acesso às obras a um público tão vasto quanto possível. As 

terceiras não se limitam a facilitar a criação artística e a seguir democratizá-la, 

mas pretendem ainda estimular alargadamente a criatividade cultural e propiciar a 

expressão cultural dos diversos grupos sociais. (FIRMINO DA COSTA 1997: 14) 

No caso português, as políticas culturais parecem normalmente privilegiar as primeiras 

duas tipologias – que correspondem, de certa forma, às políticas culturais associadas 

aos governos do PS e do PSD. Não deixa de ser curioso como as tipologias defendidas 

pela esquerda e pela direita nem sempre correspondem ao que seria delas esperado, de 

um ponto de vista ideológico, já que muitas vezes o PS parece beneficiar um certo 

individualismo elitista na criação (que impede a sua democratização), e o PSD uma 

tentativa falhada – porque condiciona a liberdade de quem cria, estimulando o 
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populismo –, de aproximação entre a arte e os cidadãos (TEIXEIRA LOPES 1997: 15-

19). Estes paradoxos são talvez mais reveladores dos indivíduos responsáveis por 

influenciar as políticas culturais, de parte a parte, do que de uma formulação lógica e 

cuidada das tipologias a defender. E, por existir sempre este confronto estereotipado 

entre uma arte vanguardista e uma arte populista, nunca foi possível pensar ou discutir 

as questões de fundo que importava discutir. 

Afinal, para que serve o teatro? Por que razão é que algumas estruturas de produção 

devem ser subsidiadas e outras não? O teatro deve ter uma componente educativa 

(serviço educativo) ou deve ser fruto da expressão livre dos seus criadores? Basta 

consultar com atenção actuais os critérios de avaliação de uma candidatura aos apoios 

da Direcção-Geral das Artes para perceber em que medida é que estes condicionam, 

pelo menos no papel, a acção artística e profissional de quem faz teatro em Portugal. E 

imagino que haja uma história alternativa do teatro português nos arquivos de 

candidaturas que não foram seleccionadas para apoio, e cujos projectos nunca se 

chegaram, por essa razão, a concretizar. Se me proponho falar da relação entre estética 

e ideologia, não me posso permitir não levar ao extremo o meu raciocínio, o que me faz 

pensar que qualquer definição de fronteiras é sempre também um factor de exclusão de 

alguma coisa, um factor de divisão entre os indivíduos que desejam fazer teatro. E, ao 

mesmo tempo que alguns indivíduos e colectivos têm tanto amor pelo teatro que o 

fazem mesmo que não tenham financiamento público, outros haverá que acabam por 

dedicar a vida a outras tarefas. Habituámo-nos a que a história se faça deste tipo de 

exclusões, e em geral aceitamos pacificamente que assim seja. No teatro português nem 

sempre é assim. Por exemplo, no livro sugestivamente intitulado O Livro Negro dos 

Subsídios ao Teatro, assinado por trinta e uma estruturas de produção em 2000, está 

documentado um protesto público contra os resultados dos apoios estatais. Segundo 

Joaquim Benite, esse movimento deu origem a uma polémica discussão pública sobre 

os critérios dos apoios (e até, sobre se o Estado devia ou não apoiar o teatro 

financeiramente), o que é um sintoma claro das «questões que têm estado sempre, mais 

ou menos, latentes ao longo dos anos» (BENITE 2013: 310). Na verdade – e para 

confirmar esta ideia de que estes conflitos vêm de longe e nunca se resolveram (e, 

provavelmente, nunca se resolverão) –, se recuarmos até 1993, é fácil ver que no I 

Congresso do Teatro Português um dos temas mais abordados foi, justamente, o dos 

subsídios e dos critérios a partir dos quais eram ou deveriam ser atribuídos. A 
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comunicação de Castro Guedes, intitulada Apelo Contra os Subsídios, parece sintetizar 

esta sensação de que não se fala de outra coisa quando se fala do teatro português, 

quando afirma que «[...] a questão dos subsídios acabou por absorver não só todas as 

energias e teses, como, pior, ser discurso reduzido e redutor para intervir numa política 

cultural, limitando-se a pouco mais do que isso» (GUEDES 2003: 137). Já em 1990, no 

11º Congresso da Associação Internacional de Críticos de Teatro, realizado na 

Fundação Calouste Gulbenkian (tal como o I Congresso do Teatro Português), é 

possível encontrar provas deste mal-estar crónico no teatro português, o que é evidente, 

por exemplo, na comunicação de José Valentim Lemos com o título de Zona Não 

Oficial de Catástrofe, quando compara o teatro português a um acidente à beira da 

estrada em que, no meio dos destroços, uma mulher, «de costas encostadas à carroçaria 

destruída [...] chorava, gritava e implorava o sapato preto e a carteira perdida» (LEMOS 

1991: 134). 

Na realidade, nunca será possível contentar todos aqueles que desejam fazer teatro em 

Portugal. Os recursos são sempre limitados, não só no que se refere ao financiamento, 

mas também aos espaços adequados à prática teatral, actores, técnicos especializados, 

críticos, e todos aqueles que, de uma ou de outra forma, participam na actividade 

teatral. Tal como em outras actividades, a possibilidade de continuar depende de 

conseguir afirmar a soberania através de mecanismos de poder. No fundo, e embora o 

homo sapiens se possa considerar mais civilizado do que os nossos antecessores, 

continua a agir de uma forma muito semelhante. Só que hoje, em vez de exercermos 

poder apenas para garantir a nossa sobrevivência, exercemos poder também para 

tentarmos ser felizes, para nos sentirmos realizados. Como se de um refrão se tratasse, 

voltamos sempre à mesma questão: que relação deve existir entre o eu e o outro?  

Depois da Revolução de 25 de Abril de 1974, o teatro português teve um importante 

papel na reconstrução da sociedade portuguesa. Associado sobretudo a um discurso 

político declaradamente anti-fascista, tantas vezes utópico e sonhador, muito do teatro 

que se produziu na época marcou de tal modo alguns dos seus intervenientes que fez 

com que dedicassem as suas vidas a esta arte milenar. Se, na transição de regime, o país 

parecia uma tela em branco, que o teatro português ajudava a pintar, esse sonho 

solarengo de liberdade acabou por trazer consigo um céu negro e ominoso. É como se 

cada utopia escondesse uma distopia, por cada sonho um pesadelo, por cada feito 

heróico, uma traição cobarde. Hoje, diz-se que estamos em crise. Se lermos sobre o 
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teatro português no início do séc. XX, encontramos com frequência essa mesma 

palavra, essa eterna e terrível palavra – crise (OLIVEIRA 1931). Crise, do grego krisis, 

pode definir-se, entre outras coisas, como momento perigoso, difícil ou decisivo. Como 

todos os momentos podem ser potencialmente perigosos, difíceis ou decisivos, em que 

é que um momento difere de outro qualquer para se voltar a colocar diante de nós a tela 

em branco?  
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8. DA LIBERDADE NA ARTE 

 

A sociedade contemporânea tem um conjunto de novos valores. Um dos mais 

importantes é o valor da inovação. Embora os artistas tantas vezes se tentem distanciar 

da lógica do sistema capitalista, a verdade é que partilham com este sistema esta 

necessidade obsessiva por inovar. As grandes empresas multinacionais dedicam 

fracções consideráveis dos seus orçamentos a departamentos que se dedicam 

exclusivamente a pensar em maneiras de inovar para surpreender e cativar o 

consumidor (MCCRACKEN 2009). No teatro português, o valor da inovação parece 

estar muito associado à necessidade de obter financiamento, especialmente quando se 

trata de tentar firmar parcerias a nível internacional, em particular europeu. Hoje é 

difícil identificar a causa primeira desta condição, embora seja muito fácil localizar os 

sintomas que dela advêm. Bastará consultar um aviso de abertura de um qualquer 

concurso de apoio da Direcção-Geral das Artes para identificar um conjunto de 

expressões-chave que revelam esta obsessão pelo carácter inovador e internacional do 

que se pretende financiar. Como exemplo, podemos encontrar no Diário da República, 

2.ª série, n.º223, de 19 de Novembro de 2012, o Aviso n.º15486-A/2012, que se refere 

aos Acordos Tripartidos, em que se poderá ler que uma das prioridades estratégicas é o 

«[...] estabelecimento de parcerias inovadoras [...]» e, claro, que um dos critérios de 

apreciação das candidaturas é «a qualidade e relevância artística da proposta». Já em 

2014, a Secretaria de Estado da Cultura abriu apenas dois concursos, um deles de 

Apoio Pontual às Artes, sendo o outro um sintoma da segunda obsessão 

(internacionalização) – , o Apoio de Internacionalização das Artes, manifestação do 

desejo de exportar as nossas artes para o exterior
5
. No Diário da República, desta vez 

2.ª série, n.º48 de 10 de Março de 2014, Aviso n.º3400-A/2014, é possível encontrar o 

regulamento do concurso de Apoio de Internacionalização das Artes. Na alínea G, são 

referidos os «critérios de apreciação, objectivos e prioridades estratégicas», dos quais 

destaco a subalínea b: «contributo para a projecção internacional da cultura e das artes 

contemporâneas portuguesas, em particular para a difusão e o reconhecimento alargado 

do trabalho autoral português». Pergunto-me o que se deverá entender por uma 

                                                             
5
 No Estudo Sobre os Apoios Concedidos pela Direcção Geral das Artes às Actividades Artísticas 

(Apoios Bienais 2011 e Quadrienais 2011), produzido pela Faculdade de Economia da Universidade do 

Porto, o conceito de internacionalização é abordado no subcapítulo 2.2 intitulado «Conceitos ambíguos: 

actividades, itinerância e internacionalização».  
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«parceria inovadora», o que serão as «artes contemporâneas portuguesas» e o «trabalho 

autoral português». Cada uma destas expressões apresenta problemas próprios, e nem 

sequer parece possível resolvê-los de uma forma objectiva e unívoca – o que significa 

que os júris destes concursos de apoio, na sua subjectividade, serão sempre soberanos 

no entendimento que tiverem em relação a qualquer um destes critérios de avaliação. 

No entanto, como estas expressões surgem amiúde nos concursos de apoio às artes, 

poder-se-á concluir que existe uma manifesta tendência para se privilegiar um tipo de 

abordagem estética e ideológica em detrimento de qualquer outra, com a inovação e a 

internacionalização como «prioridades estratégicas» do Estado português no apoio 

financeiro às artes. Desta forma, a questão que importa colocar é de que maneira é que 

estes valores que podemos detectar nos próprios critérios de apreciação das 

candidaturas a apoio acabam por condicionar as opções estéticas e ideológicas de quem 

faz teatro em Portugal.  

É evidente que a ideia de liberdade na arte se esbate quando existe uma necessidade de 

profissionalização, embora a garantia de liberdade esteja presente no sonho utópico 

proposto pela Constituição da República Portuguesa. Para além do Artigo 42.º, que 

determina ser «[...] livre a criação intelectual, artística e científica», é possível encontrar 

no Artigo 43.º uma afirmação ainda mais contundente: «o Estado não pode programar a 

educação e a cultura segundo quaisquer directrizes filosóficas, estéticas, políticas, 

ideológicas ou religiosas». Trinta artigos mais à frente, no muito invocado Artigo 73.º, 

a abertura é magnânima: «todos têm direito à educação e à cultura», o sonho elevando-

se depois até à mais inspiradora nota de intenções do Estado, que se compromete a «[...] 

[promover] a democratização da cultura, incentivando e assegurando o acesso de todos 

os cidadãos à fruição e criação cultural [...]». Porém, o acesso de todos os cidadãos à 

criação cultural está dependente neste momento, como pudemos comprovar através dos 

critérios de atribuição de subsídios, do facto de os projectos apresentados serem mais 

inovadores e exportáveis – pelo menos de acordo com quem avalia as candidaturas. 

Embora a Constituição nos faça sonhar, teremos sempre de a considerar também um 

ponto de partida e uma linha do horizonte, um conjunto de princípios cuja pureza será 

sempre maculada pelos sucessivos Governos, Ministros, Secretários de Estado, e 

quaisquer outros responsáveis por desenhar e aplicar políticas culturais ao longo do 

tempo. Contudo, embora hoje os valores principais pareçam ser a inovação e a 

internacionalização, isto não significa que assim continue a ser no futuro. 
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Um outro sintoma da maneira como estes novos valores se infiltraram no teatro 

português poderá ser diagnosticado através da leitura de um programa do seminário de 

Interpretação II, leccionado por Francisco Salgado na Escola Superior de Teatro e 

Cinema:  

 [...] Desde os anos noventa do século passado que se verificou um aumento de 

criadores, seja em nome individual ou colectivo. Muitos deste criadores são alunos 

acabados de se formarem. O aluno já não fica, apenas, à espera de uma possível 

integração numa companhia profissional previamente existente. Ele percebe que 

tem que arriscar o seu próprio projecto estético e artístico. Existe uma maior 

independência por parte dos alunos na forma como se relacionam com o Teatro. 

Face às contingências económicas a que o país e a cultura estão sujeitos, as 

alternativas ao dinheiro do Estado passam muito pelo apelo à imaginação de 

outros financiamentos, dados por vezes por instituições particulares ou por 

parcerias com entidades em regime de co-produção. Atenta a estas modificações e 

novas dinâmicas que o meio teatral e artístico vai mostrando, a “filosofia” do 

curso de Actores foi-se inovando e consolidando de forma a que o seu plano 

curricular possa espelhar as novas realidades do Teatro Contemporâneo Português. 

(SALGADO 2013) 

Este parágrafo, que corresponde à Demonstração da Coerência das Metodologias de 

Ensino com os Objectivos de Aprendizagem da Unidade Curricular, parece indicar que 

um dos objectivos da referida aprendizagem é saber como procurar alternativas ao 

dinheiro do Estado, o que implica saber como «arriscar o seu próprio projecto estético e 

artístico», logo assim que se termina a formação em Teatro na ESTC. Por outras 

palavras, o que parece importar é que o “actor-criador” compreenda que não apenas em 

relação ao Estado, mas também em relação a potenciais financiadores particulares, 

deverá saber adaptar as suas intenções estéticas e artísticas às necessidades do mercado, 

aprendendo a caminhar com leveza sobre as areias movediças do Teatro 

Contemporâneo Português. 

É claro que para cada defesa desta ideia de que o artista se tem de adaptar às condições 

do mercado de trabalho, existe sempre alguém que se insurge e tenta fazer as coisas de 

outra maneira. No entanto, dificilmente se mudará a realidade do teatro em Portugal 

sem se erguer um espelho diante do Estado, das escolas de teatro, dos actores, 

encenadores, técnicos, e de todos os intervenientes, quer nos processos artísticos, quer 

nos processos de tomada de decisão política relativos à cultura. Um espelho ou vários 

espelhos – côncavos, convexos, posicionados em ângulos diferentes –, para que o 

conjunto de reflexos consiga revelar, através das respectivas distorções, alguma coisa 

que não soubéssemos já à partida. 
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9. EXISTE TEATRO EM PORTUGAL 

 

O teatro português existe. Ou melhor, para que não haja equívocos, existe teatro em 

Portugal, e há um pouco de tudo: mais português, menos português, com mais texto, 

menos texto, mais dinheiro, menos dinheiro, mais espectadores, menos espectadores. 

Confrontado com a ideia de cartografar as múltiplas estéticas e ideologias no teatro que 

se faz em Portugal, sou obrigado a tomar algumas decisões antes de começar. Como 

aquilo que me interessa é escrever sobre o teatro que se faz hoje, decido centrar-me em 

estruturas de produção com actividade regular. Mas a cada decisão que tomo, acaba por 

ficar alguma coisa de fora. É impossível fazer-se um retrato global sem assumir uma 

certa injustiça. E não é sem algum desconforto ideológico que decido eleger aqueles 

que me parecem mais paradigmáticos de diferentes formas de pensar e fazer teatro em 

Portugal. Tenho plena consciência de que outros haverá, igualmente importantes e 

pertinentes, alguns a trabalhar de uma maneira insistente e invisível, por vezes com 

uma importância social e cultural maior do que aqueles de que mais se fala, e dos quais 

também falarei. De qualquer forma, gostava de deixar claro que a cartografia que me 

proponho fazer é mais uma cartografia de ideias e suas respectivas materializações do 

que uma história de pessoas e dos seus grupos.  

Abre-se o pano e o conflito que descobrimos nos bastidores ocupa a cena. Em 2014 há 

duas companhias de teatro a trabalhar que parecem estar em pólos tão opostos como a 

discussão entre André e. Teodósio e Luis Miguel Cintra – aquela em que colidiam 

quando se falava da intenção e possibilidade de se mudar o mundo. O Teatro Praga e o 

Teatro da Cornucópia, respectivamente, têm posturas tão paradigmaticamente opostas, 

que importa ver melhor os contornos do que os opõe. Ambas as estruturas estrearam 

espectáculos no dia 20 de Fevereiro, o Teatro Praga com Tropa-Fandanga (de autoria 

colectiva), no Teatro Nacional D. Maria II (20 de Fevereiro a 16 de Março), a 

Cornucópia com Ilusão (20 de Fevereiro a 9 de Março, a partir de textos de Federico 

Garcia Lorca). Os Praga alegam ser um colectivo sem encenador, com uma direcção 

partilhada entre André e. Teodósio, Pedro Penim e José Maria Vieira Mendes. O Teatro 

da Cornucópia gira em torno de Luis Miguel Cintra. Os Praga têm apresentado os seus 

espectáculos um pouco por todo o lado, dentro e fora do país
6
. O Teatro da Cornucópia 

apresenta quase todos os seus espectáculos no Teatro do Bairro Alto. As diferenças são 

                                                             
6
 Cf. infra p.55. 
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tantas, e tão profundas, que a lista poderia continuar durante muito tempo, portanto 

talvez o melhor seja voltar a dar a palavra aos próprios, começando por um excerto de 

um texto de José Maria Vieira Mendes intitulado O Teatro Existe?:  

Nos Marretas (The Muppet Show) os velhos Statler e Waldorf, sentados no seu 

camarote, comentam o número musical “Manamana” a que acabaram de assistir. 

Diz Statler: “The question is: What is a Manamana?” E Waldorf corrige: “The 

question is: Who cares?!” O encolher de ombros reformula o problema. E permite 

arejar o abafado da pergunta essencialista. Há alternativa. Que implica uma 

deslocação. Não alinhar com o domínio do saber. Nem apresentar a ignorância 

como resposta. Não contrapor a “O teatro é literatura” “O teatro não é literatura”. 

O teatro faz-se. Quotidianamente. É acumulação copulativa. Faz-se e não se faz. 

(VIEIRA MENDES 2014) 

Antes de permitir a contracena de Luis Miguel Cintra, importa reflectir sobre este 

excerto a partir de um dos espelhos que prometemos erguer à realidade: de facto, como 

defende José Maria Vieira Mendes, seria bastante autoritário e normativo tentar definir 

o que é, ou deveria ser, o teatro. Mas não será igualmente autoritário e normativo dizer 

que não há nada para definir? É que alguém acaba sempre por ter de o fazer, nem que 

seja unicamente para decidir quem deve ser financiado ou não – recordemos as 

palavras-chave presentes nos critérios de atribuição de subsídios, como “inovação” e 

“internacionalização”. Talvez a necessidade de sacudir qualquer tentativa de definição 

do que é o teatro seja, na verdade, uma tentativa de sacudir as possíveis críticas à 

maneira de fazer teatro que o colectivo Teatro Praga defende. Porém, a partir do 

momento em que alguém decide tornar públicas as suas criações – e, especialmente, 

quando se candidata a financiamento público para que tal seja possível –, pergunto-me 

se não será muito pouco ético (palavra e conceito  que parecem estar fora de moda) 

afirmar que não se pode questionar nenhum modus operandi através de qualquer 

tentativa de definição seja do que for. Num mundo perfeito, em que houvesse uma 

abundância ilimitada de recursos, estaria de acordo quanto a não existir nenhuma razão 

para definir e balizar o teatro financiado pelo Estado ou pelo poder local. Infelizmente, 

não vivemos num mundo perfeito, e ao contrário da utopia presente na Constituição, 

nem todos os cidadãos têm direito a criar cultura com financiamento público. E é daí 

que surge a necessidade urgente de redefinir as prioridades estratégicas em relação ao 

teatro que se faz em Portugal. E é provável que o conceito fora de moda – ética – seja 

um bom ponto de partida para essa necessária redefinição. Sobre esse conceito, e a 

forma como pode ser aplicado na prática teatral, conversei a 7 de Dezembro de 2013 

com Luis Miguel Cintra: 
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 [...] esse problema da ética, é um problema que se me põe muito fortemente 

sempre. É um problema que não tem a ver só com o teatro, tem a ver com tudo, 

com o cinema, com tudo na vida. É o respeito pelo outro. E o teatro, 

tradicionalmente, é feito com desprezo pelas pesssoas para quem é feito. Durante 

anos e anos, ouvia-se os actores tratarem o público por “eles”, «eles não 

entendem, eles não percebem nada, eles nesta altura já estão cheios de sono...». E 

isto é uma coisa que sempre me repugnou, e que é exactamente o contrário daquilo 

que eu gostaria de fazer, e da minha maneira de me comportar. Eu estou à espera 

de encontrar sempre pessoas no público que me entendam e que possam discordar, 

mas falando de igual para igual. Sei que não é verdade, mas prefiro esperar e 

provocar uma necessidade no público de chegar lá, do que, ao contrário, o público 

dizer «estes gajos estão a fazer troça de nós» ou qualquer coisa do género. E na 

vida real acho que é a mesma coisa. (APÊNDICE 87-88) 

Ética. Estética. Ideologia. Política. Conceitos a partir dos quais o teatro português se 

torna um território difícil de cartografar. Embora eu me posicione – não o escondo –, 

mais do lado de uma posição ética em relação à forma como se deve fazer teatro, não 

posso compactuar com qualquer ideia que tente excluir quem pensa de outra forma. 

Mesmo que não tenha muita simpatia nem pela estética nem pela ideologia do Teatro 

Praga, gosto de viver numa realidade que me permita ir ver um espectáculo criado por 

este colectivo. Contudo, não deixa de me inquietar a ideia de que para assim ser, 

alguém ou alguma coisa terá tido de deixar de existir. Quando os espelhos revelam um 

pouco do abismo, começamos a sentir a vertigem.   

O confronto que decidi eleger como paradigmático é, no fundo, um confronto entre 

ideologias e estéticas distintas. Maneiras de pensar e de fazer teatro que se situam em 

pólos opostos. Diferentes concepções do que se pretende partilhar com os espectadores, 

diferentes concepções do papel do espectador e da relação entre a arte e o mundo. E, 

com igual importância, o confronto entre uma geração que começou a fazer teatro no 

período em torno da Revolução de 25 de Abril de 1974 e uma geração que nasceu 

depois desse marco simbólico na História de Portugal. Para além da natural vontade de 

emancipação dos segundos em relação aos primeiros, existe também essa colisão 

fundamental de que já dei conta: acreditar em mudar o mundo versus não acreditar que 

o mundo possa mudar. Uma geração iludida versus uma geração desiludida? Ilusão 

versus Tropa-Fandanga. Teatro da Cornucópia versus Teatro Praga. 
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Capítulo II 

NO TEATRO PORTUGUÊS 
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1. A BATALHA 

Investigar o presente é assumir o risco de não conseguir ver as coisas com o necessário 

distanciamento. É assumir participar na batalha, em vez de ficar a observá-la de um 

plano superior, ou de a estudar apenas quando o desfecho for já conhecido por todos. É 

ter a ousadia de trilhar um caminho sem saber exactamente onde vai dar, parando para 

olhar aquilo que merece ser olhado, outras vezes acelerando o passo para seguir em 

frente. Nem sempre fazendo as escolhas certas. Participar na batalha, em vez de 

simplesmente a observar, coloca-me numa posição em que não consigo ver esse 

movimento caótico ou ordenado, em que não consigo ter uma visão do todo. Porém, 

enquanto alguém que se posiciona apenas nesse plano superior e vê esses grandes 

movimentos, eu estou a tentar mover-me lá dentro,  numa proximidade tal que consigo 

ver os sulcos na pele, as cicatrizes que o tempo foi desenhando nos rostos de quem há 

muito está na batalha. A pele jovem e lustrosa de quem ainda agora chegou e se 

precipita a desferir golpes sobre os inimigos ou sobre os próprios companheiros. O 

olhar penetrante de sabedoria de quem sabe esperar pelo momento certo. A mão que se 

estende entre feridos, num último fôlego de vida. O riso cruel de quem se sente 

vitorioso na miséria dos outros.  

Depois de ter ficado algum tempo a ler e investigar, fui ao teatro. Não deixei de 

procurar cada vez mais relatos de outras batalhas, de outros momentos históricos, de 

outros exércitos. Mas decidi ir ver, seguindo a recomendação presente na própria 

palavra theatron: o lugar de onde se vê. E se achei por bem registar, neste momento, 

um ponto de viragem naquilo que tenho escrito nesta dissertação, é porque me apercebi 

de que a partir deste ponto não seria possível continuar apenas no plano das ideias, sem 

passar ao plano um pouco mais concreto da documentação de tudo aquilo que vi. É que 

não seria possível investigar o presente sem ver espectáculos muito diferentes entre si, 

sem conversar ou ouvir conversas sobre estes espectáculos, sem tomar o pulso do teatro 

que se está a fazer em Portugal no momento em que escrevo. A descrição do que vi vai 

apertando ou alargando a escala de acordo com o meu ponto de vista, centro inevitável 

de todo este trabalho académico que decidiu assumir, claramente, um grau elevado de 

subjectividade. E se, por vezes, me detiver muito tempo num pormenor, num texto de 

uma folha de sala ou na análise de uma cenografia, tal não se deverá a falta de método, 

mas sim ao método que tenho encontrado para conseguir ser mais rigoroso. Mais fiel a 

tudo o que vi.  
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Desde que comecei este trabalho vi dezenas de espectáculos. Entretanto já perdi a conta 

e a memória de cada vez que reservei bilhetes, dos rostos de quem mos vendeu, de 

quem os picou, de quem me levou aos lugares, de quantos teatros visitei, quantos 

programas folheei, quantas conversas tive enquanto esperava, quantos balanços fiz no 

caminho para casa. É que de tudo isto também se fez esta viagem ao mundo do teatro 

português; o teatro não se esgota nos espectáculos. De cada vez, no entanto, tentei 

suspender as minhas expectativas, as minhas simpatias e antipatias, as minhas 

preferências estéticas e ideológicas, para estar sempre aberto à possibilidade de ser 

surpreendido. E fui, muitas vezes. Certamente tantas como aquelas em que me desiludi, 

em que me irritei, em que saí revoltado, de forma intempestiva, com vontade de bater 

com a porta e nunca mais voltar. Mas voltei, e tenciono continuar sempre a voltar. E 

continuarei a tentar respirar fundo quando as luzes baixam e soa o sinal de boas-vindas 

e de que devemos desligar os telemóveis porque o espectáculo vai começar, como se 

fosse sempre a primeira vez. 
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2. TEATRO CONTEMPORÂNEO PORTUGUÊS 

‘Sir Alexander’, I began, ‘I have an idea for a film –‘[...] 

With a light dismissal of the hand he said: ‘Even a cook can have an idea.’[...]  

Come back when you have developed your “idea” enough to have a real story to 

offer me.’ 

It took many years to free his phrase from its period and context and to hear the 

deep truth it contained. [...]  

A used carpet placed over a mass of old, used shoes won international prizes. It 

was considered enough to express the tragedy of emigrations, of displaced people 

and their long march. This made an admirable piece of political correctness, but its 

impact was negligible when compared with Goya, Picasso or many shockingly 

intense photographs. A single light bulb going on and off won an important award 

because it expressed all of life and death. In fact, it only expressed the ‘idea’ of 

life and death. These have been prize-winning concepts, but would not Alexander 

Korda rightly have said, ‘Come back when you have put your idea into a powerful 

form’? (BROOK 2013: 76-83) 

Para começar é preciso ter uma ideia. Mas o que significa ter uma ideia?  

Tiago Rodrigues, director artístico do Mundo Perfeito, teve uma ideia para construir o 

premiado espectáculo Três Dedos Abaixo do Joelho: ir à Torre do Tombo pesquisar os 

arquivos da censura ao teatro e transformar os censores em dramaturgos. Jorge 

Andrade, director artístico da Mala Voadora, (papel que partilha com José Capela) teve 

a ideia de pegar na versão bad quarto de Hamlet, passando o protagonista a ser uma 

espécie de encenador do todo, em vez de encarnar esse papel apenas no momento 

sugerido pelo texto. Em Tropa-Fandanga, o Teatro Praga, colectivo com direcção 

artística partilhada por André E. Teodósio, Pedro Penim e José Maria Vieira Mendes, 

teve a ideia de aplicar os códigos formais da revista, porque alguém lhe tinha dito que 

aquilo que andava a fazer se parecia com revista. Ideias, ideias e mais ideias, às quais se 

juntam depois ideias dos actores, ideias dos cenógrafos, ideias de som, ideias de luz, 

num amontoado imenso de ideias que conflui na criação de cada espectáculo.  

Não se pode criticar nenhum destes colectivos por não ter ideias, e todas estas ideias 

acabam por tornar a superfície de todos estes espectáculos bastante apelativa e 

admirável, revelando também algum conhecimento sobre o estudo das formas no teatro 

ocidental. A influência de Brecht é muito visível, por exemplo na maneira como os 

actores mudam de figurinos em cena (Três Dedos Abaixo do Joelho), ou num fora de 

cena despido e iluminado (Hamlet). Ou então, na maneira como os quadros se sucedem 
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incluindo momentos musicais, citações, e uma constante quebra da quarta parede para 

romper com qualquer tipo de ilusão. Ninguém duvida que este é um teatro cheio de 

teatro, que não só conhece algumas das mais influentes reflexões teóricas do passado –

Meyerhold, Stanislavski, Brecht, Artaud, Peter Brook ou Grotowski, entre outros –, 

como também O Espectador Emancipado de Jacques Rancière, o conceito de teatro 

pós-dramático de Hans-Thies Lehmann, e outras leituras que se unem em torno de um 

só conceito: “contemporâneo”.  

Eu sou contemporâneo, tu és contemporâneo, nós somos contemporâneos. Mas o que se 

poderá entender por contemporâneo? Antes de prosseguir, nada como voltar ao já 

citado Dicionário da Língua Portuguesa 2008, da Porto Editora: contemporâneo surge 

definido como «o que é do mesmo tempo», que é «do nosso tempo», e 

contemporaneidade refere-se à «qualidade ou circunstância de ser contemporâneo». É 

claro que o termo contemporâneo, quando utilizado pelos fazedores de teatro, se refere 

principalmente ao período que se sucede ao pós-modernismo, e que herda deste uma 

vontade de experimentação formal e de pulverização do sentido. Mas como este 

período ainda não está completamente fechado, já que ainda não existe distância 

histórica para o arrumar mais ordenadamente em capítulos e subcapítulos, o melhor 

ainda será aproveitar a ambiguidade que o conceito permite e deter-me na definição 

apresentada pelo dicionário. Somos todos do nosso tempo, o que significa que não é 

possível haver ninguém mais ou menos contemporâneo
7
. Ora, se não há ninguém mais 

contemporâneo, e se o período que sucede ao pós-modernismo é o período 

contemporâneo – que ainda não terminou –, ser contemporâneo significará pertencer ao 

passado ou ao presente? Não é difícil ficar enleado na confusão. No fundo, o conceito 

de contemporaneidade tem sido utilizado para afirmar a validade de um conjunto de 

opções estéticas e ideológicas em detrimento de todas as outras. Como se a pertença ao 

grupo do Teatro Contemporâneo Português significasse a única possibilidade de 

inscrição no presente, e tudo o resto fosse equivalente a ter ficado preso ao passado. O 

amontoado de ideias em cena equivale ao amontoado de ideias necessário para o 

descrever. 

                                                             
7
 A curiosa ordem de palavras em Teatro Contemporâneo Português, como utilizada por Francisco 

Salgado (p. 37), revela que existe a percepção de pertença a um “contemporâneo” muito diferente da 

contemporaneidade definida pelo dicionário. 
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A ideia da qual resultou o espectáculo Três Dedos Abaixo do Joelho é uma daquelas 

que ganham prémios. Mas será que é uma forma poderosa de nos confrontar com o 

terror da censura? Vi este espectáculo em circunstâncias especiais – num momento de 

digressão que passou pelo Cinema-Teatro Joaquim d’Almeida, no Montijo –, inserido 

na programação comemorativa dos 40 anos do 25 de Abril. O público montijense, 

claramente pouco habituado a um teatro tão “contemporâneo”, parece ter estranhado 

logo o facto de os actores já estarem em cena ao abrirem as portas. Para além de Isabel 

Abreu e Gonçalo Waddington, um charriot com figurinos, à esquerda e uma cortina 

vermelha, à direita, enquadravam um dispositivo cénico simples, uma espécie de sala 

de estar improvisada, com uma parede de colagens por trás, onde uma projecção 

começaria em breve a debitar legendas. As legendas incluiam as didascálias do texto, e, 

ao longo do espectáculo, estariam mais ou menos síncronas com tudo o que é dito – 

excepto quando os actores não se lembrassem bem do texto e olhassem para trás para o 

voltar a apanhar.  

Como o teatro já tinha começado, houve quem não percebesse muito bem quando iria 

começar. O burburinho na sala indicava alguma tensão e pouca concentração. Quando 

finalmente se iniciou o espectáculo, rapidamente se começou a perceber a ideia e o 

dispositivo utilizado: os actores ora iam interpretando textos de censores, ora textos de 

teatro, dando a ver as correcções, implicações e cortes que os mesmos tinham sofrido. 

Assim que o espectáculo parecia prestes a entrar em velocidade cruzeiro, eis que toca o 

telemóvel de algum incauto ou mal-educado espectador. O toque, muito pouco discreto 

e em farto volume, permitiu o imediato quebrar da quarta parede. Gonçalo Waddington 

reagiu em tom bastante sobranceiro: «estou sim, agora não posso falar, estou no teatro, 

falamos mais tarde...». Escusado será dizer que o espectáculo nunca mais foi o mesmo. 

Aquele toque voltou a soar pelo menos mais duas vezes, e outro telemóvel terá tocado 

noutro ponto da sala a certa altura, irritando os actores a um ponto a que nunca tinha 

assistido numa representação. Foi, digamos, um espectáculo-confronto. Mas o caso dos 

telemóveis apenas evidenciou uma assincronia entre o que se estava a fazer em cena e 

uma espécie de mordaça (censura?) que o espectáculo, sem querer, reproduziu – e que 

parecia ser o oposto daquilo que prometia. O facto de o público estar agitado, mais até 

do que o facto de tocarem telemóveis, é bastante revelador do que Peter Brook descreve 

como a associação entre ir cumprir um dever cultural e um certo aborrecimento 
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(BROOK 2008: 13). Só que ali, naquele dia, parecia que o público não estava nada 

interessado em cumprir o seu dever cultural e, sem tréguas, foi mal-educado.  

Na verdade, o espectáculo não passou da tal “ideia”, acabando por ser apenas um 

conjunto de variações superficiais sempre sobre o mesmo, sem que os elementos 

formais dessem a ver mais alguma coisa do que aquilo que o texto, literalmente, dá a 

ler. É claro que não é um mau espectáculo, o texto está bem montado, os actores fazem 

um trabalho bastante competente, mas o que prometia ser uma dilacerante expressão do 

jogo entre os dramaturgos e os censores, acabou por ser uma ilustração 

insuficientemente violenta dessa guerra. E aqui valerá a pena voltar à diferença entre 

uma ideia e uma forma poderosa. Enquanto a ideia parece esgotar-se em si, a forma 

poderosa aponta para o indizível. Tiago Rodrigues mostra-nos o drama de quem queria 

levar os textos intactos à cena e não conseguia, mas isso já sabíamos todos antes de 

entrarmos no teatro. Esta ideia não nos levou a uma nova compreensão de nada, não 

nos levou a nenhum ângulo morto, só nos recordou, sem novidades, aquilo que já 

sabíamos. A censura era perniciosa. Sim, claro. Mas o que era a censura 

verdadeiramente? E o que é hoje o seu equivalente? Como se sente o homem quando é 

impedido de pensar e agir? No livro de Rui Catalão sobre o Mundo Perfeito, estrutura 

de produção de Tiago Rodrigues (e Magda Bizarro), o encenador explica como tudo 

começou: 

Os censores eram gente cuja ocupação era pensar teatro. Tinham medo do teatro. 

Do perigo do teatro. E passavam o tempo a pensar como diminuir esse perigo. O 

que eu pensei, quando visitei o arquivo, foi: “O que antes limitava a liberdade do 

teatro pode hoje servir para perceber qual é o potencial transformador do teatro.” 

E foi aí que surgiu a ideia de realizar uma doce vingança: transformar os censores 

em dramaturgos. (CATALÃO 2013: 84) 

O teatro é perigoso quando diz aquilo que não era suposto dizer, quando ameaça 

comentar ou denunciar as relações de poder instituídas. Por outras palavras, quando se 

dedica a tentar transformar o mundo. Mas quando se trata apenas de fazer um 

espectáculo sobre uma premissa interessante, acaba por revelar a contradição entre 

aquilo que era a sua declaração de intenções e aquilo que, efectivamente, produz. 

Naquela noite no Montijo, ninguém parece ter visto o poder transformador do teatro; 

nem aqueles que, no final, comentavam no foyer que tinham achado o espectáculo 

«muito interessante». É que o poder transformador do teatro também se mede pelas 

tentativas de o calar – como fazia a censura no Estado Novo, que tentava identificar os 
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focos de perigo para uma sociedade que pretendia manter obediente e vegetativa. E, 

embora hoje muitos considerem que os cortes ao financiamento no teatro constituem 

uma tentativa equivalente no mundo contemporâneo, a verdade é que estes cortes 

parecem excessivamente arbitrários para se considerar que são uma forma de calar 

quem é realmente perigoso. Ou seja, os actuais cortes parecem simplesmente fruto de 

uma política que não compreende de todo os benefícios imateriais da actividade teatral 

e que, portanto, não tem a argúcia dos censores que pareciam pensar o teatro de uma 

forma tão intensa como quem o fazia. O mais preocupante em relação a esta 

apresentação de Três Dedos Abaixo do Joelho no Montijo foi sentir que as principais 

reacções que despertou no público foram distracção e aborrecimento. Não houve 

nenhuma pateada, nenhum comentário políticamente incorrecto, nenhum tumulto, nada. 

Foi apenas interessante. Mas o que é apenas interessante não chega para que se cumpra 

o desejo que Dario Fo manifestava na sua mensagem do Dia Mundial do Teatro, em 

2013: 

A única solução para a crise está, então, na esperança de que uma grande expulsão 

seja organizada contra nós e, especialmente, contra os jovens que desejam 

aprender a arte do teatro: uma nova diáspora de commedianti, de fazedores de 

teatro, que, certamente, a partir de tal imposição, terão benefícios inimagináveis 

para uma nova representação. (FO 2013) 

Para que uma expulsão destas seja possível, como Fo deseja, é necessário que o teatro 

volte a ser perigoso, que diga aquilo que não é suposto dizer. Se for inofensivo, 

ninguém se dará ao trabalho de o tentar eliminar. Resta saber o que é que hoje, neste 

mundo fragmentado, é perigoso dizer. Por vezes parece que houve um desmoronamento 

da importância do que se diz, e que por mais polémico e incendiário que se possa 

parecer, tudo é neutralizado por um assustador relativismo. É que este mundo pós-

dramático, que se emancipou da dramaturgia, em vez de conduzir o teatro ao perigoso 

caminho da liberdade, parece mais ter aceitado neutralizar o seu discurso – por não 

haver já nada que se possa dizer.  

Ser bem comportado é aceitar as regras do jogo. É não arriscar a possibilidade de ser 

ostracizado, posto de parte. Pode ser-se provocador, mas apenas quanto baste, porque ir 

longe de mais poderá ter consequências nefastas, e ninguém quer ficar sozinho. A 

actividade artística, como a sociedade, organiza-se em grupos, por afinidades estéticas e 

ideológicas. Estes grupos, para manterem a sua força, têm de ter a capacidade de 

manter cada indivíduo dentro do grupo, mesmo que, por vezes, os indivíduos tenham 
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dúvidas em relação ao rumo colectivo. É inevitável a existência de peer pressure, uma 

pressão particularmente previsível num meio artístico constituído por tão pouca gente, 

em que quase todos se conhecem. Mas a definição de um determinado grupo, no teatro 

português, nem sempre é muito clara, pois as relações entre colectivos diferentes 

parecem oscilar entre a amizade, o respeito mútuo, o falso respeito, a animosidade, ou 

uma completa indiferença – e nem sempre é possível identificar qual é o caso à 

primeira vista. 

No São Luiz Teatro Municipal, em Lisboa, o público é muito diferente daquele que 

frequenta o Cinema-Teatro Joaquim d’Almeida, no Montijo. Basta um olhar de relance 

para verificar que estamos numa capital cosmopolita. As referências são outras, logo a 

roupa, o calçado e os cortes de cabelo diferem substancialmente. É uma questão de 

velocidade. As tendências chegam primeiro aos grandes centros urbanos e depois, 

muito lentamente, vão alastrando. Nesse lento alastrar há coisas que se perdem, que se 

adulteram, que nunca chegam. Lisboa é trendy, portanto há que estar à altura. E o São 

Luiz Teatro Municipal, pela sua localização e programação, dialoga também com essa 

vontade de ser trendsetter, de determinar o que é “da cena” ou o que está “fora”. Este 

movimento lembra um esquema apresentado no livro Anatomy of a Trend, de Henrik 

Vejlgaard, em que o autor trabalha a forma de um diamante para tipificar a forma como 

os indivíduos se relacionam com esta adopção de uma tendência. O esquema começa 

no trend creator, passa pelos trendsetters, alarga para os trend followers, early 

mainstreamers, atinge o máximo quando passa para os mainstreamers, abranda nos late 

mainstreamers, mais ainda nos conservatives, até que termina nos anti-innovators 

(VEJLGAARD 2008: 64).  

Ir ao teatro é uma actividade social, portanto um dos objectivos – para além do 

espectáculo –, é ver e ser visto. No caso de Hamlet, da Mala Voadora, entre o público 

que esperava para entrar na sala, podiam contar-se vários actores profissionais, e um 

dos quais, jovem, acabou por se sentar exactamente ao meu lado. Destaco esta 

personagem na minha descrição, porque vai ser um elemento importante nas minhas 

observações em relação ao espectáculo – uma espécie de barómetro. A relativa agitação 

que era sentida na sala parecia derivar, em parte, dos olhares trocados para 

cumprimentos de última hora. O espectáculo arrancou com uma brincadeira bem 

conseguida, utilizando um ligeiro subir da cortina, associado a um som ominoso, para 

representar a aparição do fantasma. Os figurinos revelavam tão grande cuidado que 
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chamavam demasiada atenção para si próprios, num primeiro vislumbre da vaidade que 

desfilaria em palco durante o resto do tempo. Tudo brilhava. Quando a cortina subiu, os 

actores estavam todos à mesa, o fundo e as laterais do palco estavam visíveis, e logo 

nas primeiras trocas compreendi que o que estava em causa não era o que era dito, mas 

sim apenas a forma como era dito. Jogos, brincadeiras, movimentações muito bem 

desenhadas, um grande rigor cénico, mas nem uma pista para se compreender qual a 

necessidade de se fazer este Hamlet em vez de outra coisa qualquer. O actor ao meu 

lado fazia questão de rir muito alto sempre que identificava cada um desses jogos 

teatrais bem engendrados, como se para confirmar aos seus pares que tinha 

compreendido o que estava em causa e reconhecia a qualidade do trabalho. Uma clara 

afirmação de pertença ao grupo, constituído por aqueles que estão em palco, e por 

aqueles que os vieram ver e os conhecem. Ver e ser visto. 

O cuidado extremo com a forma era evidente. A cenografia de José Capela era 

brilhante, utilizando reproduções dos frisos do teatro em diferentes escalas para criar 

um efeito de mise-en-abyme admirável e impactante. A partir do momento em que esta 

solução cénica foi utilizada, no entanto, percebi que não estava propriamente ao serviço 

de nada que não de si própria. O espectáculo estava ao serviço das suas soluções 

formais. Hamlet não interessava, não havia nada de especial para se dizer, o que havia 

para dizer era apenas que se dominava a linguagem cénica, o que, aliás, é assumido 

pela própria Mala Voadora: 

Não somos uma companhia de teatro de repertório. Mas gostamos de “peças”. 

Com a mesma convicção com que não nos limitamos a elas. As peças, das mais 

ancestrais às “a estrear”, são mais uma matéria-prima – uma matéria que 

manipulamos com a liberdade que nos parecer favorável ao espectáculo (o texto 

ao serviço do espectáculo e não o espectáculo ao serviço do texto). (ANONc 

2014) 

À medida que o espectáculo ia avançando, e que as surpresas de jogo cénico se iam 

desvanecendo – porque, no fundo, se iam repetindo e gastando –, o actor a meu lado 

começou a ficar cansado. Durante grandes períodos de tempo, nada aconteceu que 

merecesse o seu riso sonoro. Nestes intervalos, começou a bocejar. Depois, quando 

voltava a acontecer alguma coisa que reconhecesse como de qualidade, voltava a rir. O 

espectáculo abrandava, novo bocejo, cada vez mais profundo, mais cansado, até que, no 

final, quando a cenografia de José Capela já tinha baixado o suficiente para se perceber 

a ideia de claustrofobia no final – e, igualmente, o corpo do actor já se tinha afundado 



51 
 

quase completamente na cadeira –, o espectáculo terminou e o actor levantou-se de 

imediato para aplaudir entusiasticamente.  

Sobre Tropa-Fandanga, do Teatro Praga, Tiago Bartolomeu Costa escreveu uma crítica 

tão entusiasta e incompreensível como os aplausos do actor que oscilava entre o bocejo 

e o riso no Hamlet da Mala Voadora: 

Tropa Fandanga é uma surpresa a todos os níveis, tanto para os que há muito 

acompanham o Teatro Praga e lhe reconhecem a capacidade de inventariar, e 

inventar, novos modos de pensar o teatro, como para os que criticam na 

companhia a exposição dos mecanismos teatrais a troco de um exibicionismo 

tendencialmente cínico. [...] O texto, na sua riqueza argumentativa, usa habilmente 

o truque comum do teatro de revista que é a possibilidade de actualização 

constante, por os espectáculos estarem vários meses em cena. Assim, tal como o 

trabalho cenográfico propõe uma dramaturgia que se oferece ao texto, também o 

texto se entrega a um modelo funcional, onde o passado recente é revisto de forma 

cirúrgica, evocativa, convocando a expectativa do espectador. Cabe lá o país todo 

e é por isso que podemos rir. Nem sempre dos outros, muitas vezes de nós. 

(BARTOLOMEU COSTA 2014) 

O entusiasmo em relação a este espectáculo estendeu-se a figuras improváveis, como 

Daniel Oliveira, jornalista do Expresso, que lhe dedicou uma coluna intitulada A Gente 

Recapitulamos, em que garante que os elementos do Teatro Praga devolveram à revista 

a sua «dignidade intelectual» e o seu carácter subversivo (OLIVEIRA 2014). Como já 

seria de esperar, tendo em conta as anteriores análises críticas a espectáculos, tal 

entusiasmo não me contagiou. Os sintomas que identifiquei em Três Dedos Abaixo do 

Joelho e Hamlet – uma excessiva dedicação aos mecanismos de enunciação, sem ter, na 

verdade, nada de muito importante a dizer –, foram rapidamente identificados na 

Tropa-Fandanga do Teatro Praga. E até estava preparado para ter uma relativa 

benevolência com a sucessão de quadros revisteiros – embora desprovidos da tensão 

crítica que ficou associada à história da revista, já que esse sentido de risco no que é 

dito parece não interessar a uma grande parte da geração mais jovem de fazedores de 

teatro em Portugal. O que me perturbou, e interrompeu a benevolência, foi a inclusão, 

já ia o espectáculo a mais de meio, de um monólogo de Joana Manuel que tinha sido 

objecto de fenómeno de viralidade na internet no ano de 2013. Claro que, mais uma 

vez, a forma como o monólogo foi introduzido revela destreza nas soluções formais: 

desce uma tela, começa a projecção do vídeo, dentro do contexto do próprio YouTube, 

até que uma luz pontual se acende sobre o palco onde já está Joana Manuel, que segue 

sem interrupções aquilo que já estava a dizer no vídeo. Mas quando aparece em palco, a 

actriz não vem sozinha. Atrás de si é erguido um espelho, apontado para o público.  
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O discurso contido no monólogo de Joana Manuel – a meu ver de excessiva 

vitimização em relação aos políticos que não cuidam dos cidadãos como deviam, e sem 

nenhuma proposta de como a política devia ser conduzida –, é acompanhado por este 

incómodo espelho, que por alguma razão me distraiu e irritou. Só uns segundos mais 

tarde, quando deixei de tomar atenção, é que me lembrei de onde vinha o incómodo, e 

em que medida é que a utilização daquele espelho me dava a ver a hierarquia 

estabelecida entre quem estava em cena e quem estava a ver. Ao contrário de Luis 

Miguel Cintra, que apesar daquilo a que se refere como o seu «difícil amor pelo 

público» (apud SERÔDIO 2001: 95), continua a encarar cada espectador como «nosso 

igual e também nosso irmão» (CINTRA 2014: 11), os elementos do Teatro Praga 

parecem assumir uma posição de superioridade. O espelho lembrou-me um espectáculo 

de intervenção social, composto por um conjunto de histórias sobre como cada um dos 

actores era discriminado, maltratado, uma vítima da sociedade portuguesa (o que não 

duvido que até fosse verdade), e em que o encenador tinha decidido que a maneira ideal 

de terminar seria cada um desses actores pegar num espelho e apontá-lo aos 

espectadores.  

Apontar um espelho ao espectador não me parece uma opção que possa ser tratada com 

leveza. É uma acusação, uma forma de dizer que a responsabilidade está apenas, ou 

sobretudo, do lado do espectador, colocando quem está em cena numa posição de 

superioridade moral. Também num espectáculo em que participei (L’Odeur, do Fatias 

de Cá, com encenação de Carlos Carvalheiro), surgiu a certa altura a ideia de apontar 

espelhos aos espectadores, opção que foi muito discutida entre o encenador e os 

actores. Nesse caso particular, acabou por ser encontrada uma solução para que os 

espelhos permitissem um jogo de olhares entre actores e espectadores, colocando assim 

todos ao mesmo nível – o tal nível de fraternidade, de partilha, e não de superiorização 

de uns em relação aos outros. É provável que os Praga não tenham dedicado muito 

tempo a decidir a colocação daquele espelho. O que denota falta de consciência em 

relação ao conteúdo do discurso. Como as teorias mais em voga defendem o fim do 

discurso, o fim do conteúdo, os mais jovens criadores parecem ter aderido, sem 

reservas, a essa ideia de que tais minudências não interessam. Se os próprios não as 

conseguem ler, ninguém as vai ler. O que é que será que queriam dizer com este 

espelho? No caso dos Praga, a resposta está dada à partida, como já atrás pude referir a 

partir do texto de José Maria Vieira Mendes: «who cares?». No final do monólogo, 
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Joana Manuel quebra a seriedade com o previsível teatro sobre o teatro, anunciando 

qualquer coisa como «fim do momento sério». 

O resto do espectáculo era animado e colorido e, de facto, citava muitos dos códigos 

formais da revista à portuguesa. Mas era uma citação muito mais estética do que 

ideológica. Aliás, ao mesmo tempo que estava Tropa-Fandanga em cena no Teatro 

Nacional D. Maria II, continuava a ser possível ver Grande Revista à Portuguesa, de 

Filipe La Féria, no Politeama. O espectáculo de La Féria, dividido entre momentos 

musiciais e quadros mais revisteiros, tinha a virtude de dialogar com o presente de uma 

forma directa e acutilante. É como se Tropa-Fandanga fosse em tudo uma revista, 

excepto na relação com a sua componente ideológica, e La Féria não evitasse sequer o 

discurso eminentemente político. Enquanto os Praga brincavam com o tema da guerra – 

e de uma certa vitimização do Zé (Raposo e Povinho, simultaneamente) –, La Féria 

começava o seu espectáculo com a chegada da troika a Portugal, passando depois por 

quadros que retratavam de maneira jocosa o período em que José Sócrates esteve a 

estudar Filosofia em Paris, e que convocavam figuras como Pedro Passos Coelho, 

Joana Vasconcelos, Isabel dos Santos, Mariza, entre outros, num desfile de alfinetadas 

que não poupava ninguém, nem o próprio Filipe La Féria. 

A grande diferença entre La Féria e os Praga está na postura que assumem quanto ao 

artista ser ou não ser responsável pelo seu discurso. Se voltarmos às teses enunciadas 

por Jacques Rancière em O Espectador Emancipado, conseguimos identificar um dos 

centros teóricos de muitas das estruturas do Teatro Contemporâneo Português:  

A performance não é a transmissão do saber ou do respirar do artista ao 

espectador. É antes essa terceira coisa de que nenhum deles é proprietário, da qual 

nenhum possui o sentido, essa terceira coisa que se mantém entre os dois, 

retirando ao idêntico toda e qualquer possibilidade de transmissão, afastando 

qualquer identidade entre causa e efeito. (RANCIÈRE 2010b: 24-25) 

A “terceira coisa” de que fala Jacques Rancière, e ao contrário do que o próprio parece 

sugerir, é sempre uma proposta que o artista faz ao espectador, sendo o mesmo 

responsável pelo grau de abertura que já referi
8
. Enquanto Filipe La Féria tenta 

controlar – não necessariamente possuir –, os limites desta “terceira coisa”, os Praga 

assumem aquilo a que se costumam referir como a «responsabilidade máxima do 

espectador» (ANONb 2008: 2), desresponsabilizando-se os mesmos pelo eventual e 

                                                             
8
 Cf. supra p.25. 
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arbirtrário resvalar de sentido daquilo que apresentam. O que aqui gostaria de sugerir é 

que aquilo que é referido por Jacques Rancière, numa espécie de utopia teórica, na 

prática apenas dá origem a um equívoco – o de que não existe discurso, ou seja, 

ideologia, nas manifestações estéticas. É evidente que existe esta “terceira coisa”, este 

momento incontrolável em que aquilo que o artista decidiu tornar público é partilhado, 

mas este é inevitavelmente condicionado pela sua própria construção a montante. 

Voltemos a Rancière:  

O dramaturgo, ou o realizador, quereria que os espectadores vissem isto e que 

sentissem aquilo, que compreendessem uma certa coisa e que dela tirassem as 

consequências. [...] O que o espectador deve ver é o que o realizador lhe dá a ver. 

O que deve sentir é a energia que o realizador lhe comunica. A esta identidade da 

causa e do efeito, que está no centro da lógica embrutecedora, a emancipação opõe 

a dissociação dos dois factores. (RANCIÈRE 2010b: 23) 

É possível que Jacques Rancière esteja a confundir o pendor autoritário de certos 

artistas, que não aceitam pacificamente que os espectadores entendam qualquer coisa 

diferente do que queriam que entendessem, com a ideia de que não deve existir nunca 

nada para entender. Que não existe ideologia numa proposta estética. A existência de 

sentido numa proposta estética não equivale a dizer que o artista é o proprietário desse 

sentido, muito simplesmente significa que é ele (indivíduo ou colectivo) o responsável 

pela gestão do grau de abertura que está a propor. É o próprio Rancière que pressupõe 

que a existência de um desejo de comunicação, de partilha, corresponde a um desejo de 

que o espectador apreenda exactamente aquilo que o artista queria que apreendesse. 

Mas uma coisa é o artista desejar partilhar alguma coisa, outra completamente diferente 

é a proposta de que sempre que existe alguma coisa para partilhar se entra de imediato 

no território do embrutecimento, de uma lógica de causa-efeito implacável, a que o 

espectador fica irremediavelmente agrilhoado.  

Enquanto no teatro português que nasceu no período em torno do 25 de Abril existia 

um grande sentido de responsabilidade em relação à componente ideológica de um 

espectáculo, hoje existe uma manifesta desconfiança em relação à mesma. Teóricos 

como Jacques Rancière propõem um aparente movimento de libertação, mas o efeito 

parece ser o contrário do desejado. Quanto mais opaco se torna o espectáculo, menos 

possibilidade dá ao espectador de se emancipar. Quanto mais pulverizado o sentido, 

mais coerciva é a forma como exige ao espectador a sua rendição total e completa. A 

ideia de que estamos perante a morte do discurso, a morte da ideologia, corresponde, na 
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verdade, a uma voluntária rendição a uma lógica de hierarquia inquestionável. Se não 

existe ideologia, não existe nada para contestar, nada em relação ao qual nos possamos 

querer emancipar.   

Decidi destacar estes três colectivos em conjunto, Mundo Perfeito, Mala Voadora e 

Teatro Praga, por corresponderem, em traços gerais, por revelarem uma grande 

afinidade no modo como fazem e pensam o teatro. Seria abusivo dar a entender que o 

que fazem é semelhante – não é –, ou representativo da aplicação prática de qualquer 

teoria. No entanto, tendo em conta os modi operandi que têm em comum, é possível 

situá-las num território bem diferente das companhias de teatro que antes eram o 

modelo dominante (Teatro Independente). Estas três estruturas têm um forte pendor 

internacional, europeísta. Têm tido uma relação frequente com o Festival Alkantara, o 

CCB, a Culturgest, o Teatro Maria Matos, o Espaço do Tempo e o São Luiz Teatro 

Municipal. Partilham um desejo pela inovação formal, pela procura da experimentação, 

tendo em vista a circulação por festivais ou espaços fora do país. Embora recentemente 

o Teatro Praga tenha começado a gerir o espaço DNA (depois de ter habitado um 

armazém do Hospital Miguel Bombarda) nenhuma destas companhias parece 

interessada em fixar-se num espaço apenas. Em qualquer dos casos, existe uma 

tendência para procurar co-produções, colaborações com companhias estrangeiras e 

artistas de outras áreas. A relação com o texto parece privilegiar o texto ao serviço do 

espectáculo e nunca o contrário, embora por vezes partam de autores clássicos para os 

virarem do avesso, ou os utilizarem apenas como ponto de partida. 
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3. TEATRO PORTUGUÊS CONTEMPORÂNEO 

O teatro do nosso tempo também é feito por pessoas que o começaram a fazer há muito. 

Em 2011, tinham passado quarenta anos desde a fundação do Grupo de Campolide,  

que em 1978 se transformaria na Companhia de Teatro de Almada. Em 2012, a 

Comuna – Teatro de Pesquisa comemorou também os seus quarenta anos de existência. 

2013 marcou os quarenta do Teatro da Cornucópia. Em 2014, O Bando partilha  a sua 

Quarentena
9
 com os quarenta anos de Revolução de Abril. A Barraca celebrará os seus 

quarenta anos em 2015. E em 2016 será a vez de o Novo Grupo celebrar os quarenta 

anos que passaram desde que o Grupo 4 inaugurou o antigo Teatro Aberto.  

A proximidade entre o quadragésimo aniversário destas companhias de teatro – ou dos 

seus primeiros gestos, que acabaram por dar origem às companhias que conhecemos 

hoje –,  e o do 25 de Abril não é mera coincidência. O Teatro Independente, no qual é 

possível incluir todos os exemplos referidos e adicionar mais alguns, como a Seiva 

Trupe, o CENDREV, o Teatro Experimental de Cascais, o Teatro do Mundo, os 

Bonecreiros, deixando muitos outros de fora, poderá ser caracterizado por alguns traços 

gerais: consciência da relação entre o teatro e a sua componente política e social; o 

texto como ponto de partida habitual para o espectáculo; exigência de financiamento da 

parte do Estado ou do poder local; desejo de descentralização da actividade teatral dos 

grandes centros urbanos. Um sentimento que parece quase transversal às companhias 

provenientes do Teatro Independente que mantêm hoje uma actividade regular é o de 

que os sonhos e os objectivos pelos quais sempre lutaram nem todos se terão cumprido. 

Na realidade, a crise financeira cujo início remonta a 2008, e cujos efeitos se sentiram 

ao nível dos cortes no financiamento público ao teatro, fez emergir um conjunto de 

discussões que ficaram sempre por resolver
10

. E, desta forma, o espírito revolucionário 

que fundou a maior parte destas companhias acabou por ser novamente inflamado, o 

que afectou de uma maneira muito notória o discurso e a escolha de repertório, como 

mais à frente se tornará claro na análise de alguns dos espectáculos a que assisti (Ilusão, 

do Teatro da Cornucópia, O Preço, do Teatro Aberto, e O Regresso a Casa, dos 

Artistas Unidos, nomeadamente).  

                                                             
9
 Quarentena é o título do espectáculo de comemoração dos quarenta anos d’O Bando, com estreia 

marcada para o dia 1 de Outubro de 2014.  
10

 Cf. supra p.32. 
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Antes de voltar ao presente, porém, importa destacar um período que terá sido 

determinante para o princípio do fim do Teatro Independente como lógica estrutural das 

companhias de teatro e da política cultural que inicialmente as incentivou. A entrada de 

Portugal na CEE, em 1986, terá sido um dos factores mais impactantes na política 

cultural para o teatro, como se pode ler no artigo Theatre as a Social System: Portugal, 

em que Maria Helena Serôdio faz um balanço do caminho percorrido pelo teatro 

português até 1998: 

A new generation of artists moves away from the interests and passions of the 

aftermath of the Revolution, distrusts ideology, espouses the ideas of the 

individual and the market, favours the visual languages of space and the body, and 

seems keen on mingling different artistic languages in performative events. 

Joining the European Community in 1986 favoured the economicist model in 

culture, as well as the idea that for an elite art is a luxury (though necessary) 

commodity, and cultural managers make their entrance everywhere: city councils, 

Foundations, cultural centres, State departments, theatre companies. (SERÔDIO 

1998) 

Por vezes é preciso esperar décadas para compreender inteiramente os efeitos de uma 

mudança, e é provável que só agora seja possível começar a reflectir sobre como a 

entrada  de Portugal na CEE (agora União Europeia) veio afectar a realidade política e 

cultural do nosso país. No teatro, em particular, talvez só agora seja possível perceber 

como esta mudança de paradigma na política cultural para um modelo economicista 

veio alterar substancialmente as regras do jogo
11

. Ainda no mesmo artigo, Maria 

Helena Serôdio identifica o surgimento do actor freelancer como um dos sintomas de 

uma mudança de paradigma, para a qual também terá contribuído a fundação das 

televisões privadas SIC e TVI, em 1992 e 1993, respectivamente. A figura do 

freelancer veio introduzir uma prática muito menos fiel a qualquer projecto de 

continuidade – como o das companhias do Teatro Independente – tendo como natural 

objectivo servir-se a si próprio enquanto actor. Esta postura terá dado origem a uma 

maior indiferença relativamente à ideologia proposta por cada estética, como se pode 

verificar nas seguintes palavras de Luis Miguel Cintra: «Os actores estão a 

desinteressar-se mais do assunto da peça. Para a maioria deles, tanto faz estarem a fazer 

um texto panfletário, um do século XVII ou um boulevard.» (apud SERÔDIO 2001: 

218). 

                                                             
11

 Cf. infra pp. 88-93. 
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A esta realidade muito mais individualista vieram juntar-se também os Novos Notáveis: 

Os Programadores Culturais – e este é também o nome do estudo que Cláudia Madeira 

dedicou aos especialistas em gestão cultural que começaram a surgir ao serviço de 

grandes instituições nos anos 90, como por exemplo o CCB (fundado em 1991) ou a 

Culturgest (1992). Com uma programação diversificada e de carácter mais pontual, por 

oposição à prática regular dos teatros geridos por companhias, estas instituições 

«[desencadearam] uma aproximação da esfera da cultura às esferas da política e da 

economia e, consequentemente, uma maior visibilidade pública» (MADEIRA 2002: 

15). E, de facto, a existência dos mediadores contratados por estas instituições – 

programadores culturais – veio alterar a anterior relação entre os artistas (de teatro, 

sobretudo) e o poder político. É que do Teatro Independente tinha ficado uma relação 

com o Estado que permitia aos directores artísticos uma (quase) total autonomia nas 

suas escolhas estéticas e ideológicas. Ainda a respeito da figura do programador 

cultural, escreve Cláudia Madeira que este aparece como alguém que «dentro de um 

quadro organizacional artístico (onde se cruzam os campos político, económico e 

cultural) faz a selecção de uma “mostra” artística de entre o conjunto da oferta, para a 

apresentar aos públicos» (MADEIRA 2002: 18).  No fundo, a introdução desta figura 

terá permitido uma crescente intromissão de terceiros em relação à independência 

estética e ideológica das companhias de teatro, o que se pode verificar no testemunho 

de Luis Miguel Cintra registado por Cláudia Madeira, que afirma que «de certa 

maneira, são eles que estão a dirigir a própria criação artística, a condicioná-la. Que 

dizer, não proíbem, mas também não deixam que se faça. Acaba por ser uma censura 

económica» (apud MADEIRA 2002: 105). 

Em suma, terá sido depois da entrada na CEE que o paradigma criado pelo Teatro 

Independente – um teatro de serviço público com apoio do Estado, ou a nível local, que 

pudesse pensar os seus projectos a longo prazo – começou a ser colocado em causa. E, 

como vimos, o surgimento do actor freelancer, das grandes instituições culturais e dos 

programadores, veio contribuir para esta mudança de paradigma. E hoje, num momento 

histórico em que todos os sectores da sociedade são pressionados para fazer cortes de 

salários, despedimentos, diminuição de despesas, a actividade teatral destas companhias 

provenientes do Teatro Independente é pressionada a adaptar-se, à força, a uma 

realidade que não foi a que desejaram quando tiveram a ousadia de sonhar com uma 
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revolução cultural. Sobre este assunto, escreve Luis Miguel Cintra na folha de sala do 

espectáculo Íon, estreado a 24 de Abril de 2014 no São Luiz Teatro Municipal: 

 «[...] é verdade que a pobreza aguça o engenho. Aguça mais o de quem tem mais 

para aguçar, claro, e aí vamos nós em mais uma competição: quem melhor se sai 

das condições difíceis de produção, e aí temos tudo a trabalhar para a eficácia em 

vez de coisa generosa por excelência, descoberta e aprendizagem do prazer. 

(CINTRA 2014: 11) 

Trabalhar para a eficácia é o que está na ordem do dia. Quantos espectadores viram 

determinado espectáculo? Quando custou e quanto dinheiro fez de bilheteira? Mas o 

que fica por pensar é que a economia não se faz exclusivamente destas medições. Para 

além deste efeito directo, facilmente mensurável, existe um efeito indirecto que é mais 

difícil de acompanhar. Se pensarmos na preparação de um espectáculo de teatro, por 

exemplo, é fácil imaginar o número de refeições que todos os intervenientes terão de 

fazer, os materiais que terão de ser adquiridos, entre material técnico, materiais para 

construir cenografia, figurinos, livros que os encenadores adquirem para aumentar o seu 

conhecimento sobre o que estão a trabalhar, filmes que os actores vão ver para 

estudarem interpretações de outros actores que fizeram o mesmo papel. Tudo isto, mais 

aquele factor determinante, mas tão relativo, que é o enriquecimento de quem faz e de 

quem vê. Como se medirá o efeito de um espectáculo no espectador? E, mais difícil 

ainda de medir, qual a repercussão de uma companhia de teatro no tecido social à sua 

volta? O paradigma economicista poderá aplicar-se de uma maneira mais óbvia à 

produção industrial, por exemplo, em que se pensa a produção de determinado artigo 

tendo em vista a sua posterior comercialização
12

; o cálculo acaba por ser mais simples 

de se fazer. Por exemplo, se um smartphone tem determinado custo de produção, o 

preço poderá ser pensado a partir desse valor, incluindo o conjunto de todas as despesas 

de distribuição, de marketing e publicidade, entre outras, numa gestão que obedece 

sempre à lógica de que, no final do dia, a empresa que o produzir terá de gerar lucro. O 

consumidor acaba por adquirir um determinado equipamento que permite fazer 

chamadas telefónicas, aceder à internet, entre muitas outras funções concretas, e que 

também tem um valor social, de estatuto, de pertença a determinado grupo, etc.. Ora, 

como poderá o teatro obedecer ao mesmo tipo de lógica, se a sua função depende de 

uma relação livre com o espectador? É essa a verdadeira emancipação do espectador, a 

sua capacidade de aproveitar uma experiência teatral para a sua vida como bem 

                                                             
12

 Cf. infra, p.91.  
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entender, sem que tenha, por isso, de devolver alguma coisa a quem a proporcionou. O 

bilhete é pago antes do espectáculo, o que significa que se está a aceitar uma relação de 

confiança, em que o espectador tem de acreditar que aquilo que vai acontecer terá uma 

função qualquer na sua vida, sem que essa função esteja pré-determinada. Enquanto no 

caso de comprar um smartphone o que interessa é, no fim, poder utilizá-lo para a 

função contratada, no teatro a função é incerta, e é essa a sua grande beleza. Desejar, 

através da política cultural, garantir a eficácia do teatro, é não compreender a sua 

natureza. A política cultural devia, quando muito, tentar garantir as condições de 

liberdade necessárias à criação artística, tentando separar aquilo que é feito com 

seriedade e responsabilidade, do que é feito apenas por capricho ou por interesse 

próprio. 

O Teatro Independente desejou poder ser feito a fundo perdido e em liberdade. Em 

2014, é possível perceber que esse sonho nunca chegou verdadeiramente a concretizar-

se. Quarenta anos depois do 25 de Abril é tempo de fazer balanços, de repensar a 

actividade, de lutar por aquilo que continua a valer a pena. E é tempo, para muitas 

destas companhias, de voltar a fazer um teatro declaradamente político.  

O Teatro da Cornucópia, por exemplo, está a reagir à turbulência de uma maneira muito 

particular. Em Ilusão, espectáculo estreado a 20 de Fevereiro de 2014, a companhia 

decidiu abrir um estágio não remunerado e distribuir as personagens por um conjunto 

muito alargado de amadores, estudantes de teatro e outras pessoas que mostraram 

interesse em partilhar o palco do Teatro do Bairro Alto com Luis Miguel Cintra. A 

partir de poemas cénicos e peças de teatro do jovem Federico Garcia Lorca, numa 

montagem de textos em que Cintra privilegia uma abordagem poética com o centro de 

gravidade na condição humana – estamos sempre enredados num mundo de ilusões 

perante a difícil aceitação da morte. A morte, essa, espreita a cada porta, vem 

assombrar cada um dos quadros, numa progressão que acaba por acompanhar fases 

diferentes da vida – da mais imberbe juventude à mais rugosa velhice. E é dessas 

diferentes texturas de pele que se faz, também, este espectáculo, em que convivem 

actores com não-actores, espectadores com jovens aspirantes à vaidade que só o teatro 

permite. Todos no meio da figura tutelar, Luis Miguel Cintra, que só entra em cena 

muito tarde, de quatro, num imenso fato de porco. Sobre as entradas em cena de Luis 

Miguel Cintra, aliás, seria possível escrever uma dissertação inteira. É como se fosse 

palpável todo o trabalho dramatúrgico e de encenação a cada momento do espectáculo 
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– por exemplo no início, em que a fixidez das figuras vai dando lugar, no tempo da 

música, a uma partitura de pequenos gestos que vai abrindo, levemente, o espectáculo –

, mas nunca ao nível da presença corporal que o actor, encenador, director de 

companhia e muito mais, consegue numa mera entrada. O problema em conseguir 

descrever estas entradas em cena reside, em parte, no facto de vivermos um momento 

histórico em que aquilo que não é mensurável de uma forma evidente, não existe. Mas 

então, neste sentido poder-se-ia dizer que Luis Miguel Cintra não existe. Quando tudo 

lhe corre bem, é como tentar ver o carro que nos ultrapassa quando está no ângulo 

morto do retrovisor. Está lá, mas não o vemos, não o conseguimos descrever. As 

entradas em cena de Cintra dão-se nesse ângulo morto, no qual só podemos adivinhar 

as palavras certas para descrever o que acontece. É um pouco como, na música, 

descrever o que é “puxar para trás”, que é como se descreve a ideia de estar a tocar no 

tempo, mas com uma espécie de atraso tão subtil e regular que dá uma sensação difícil 

de descrever. Sente-se, mas não é muito fácil de explicar. E, por vezes, é esse o mistério 

das coisas maravilhosas –  no teatro, como na vida –, é que é tão palpável, tão claro que 

o que está a acontecer é especial, que é impossível de provar aos outros o que é que se 

passou. No caso de Ilusão, esse mistério de perfeição só me atingiu verdadeiramente a 

partir do momento em que Cintra entrou em cena. O seu monólogo, uma vívida 

descrição da infância de um porco, nem sequer foi o que mais me impressionou. Aquilo 

que me ficou gravado na memória foi a força de dois pequenos detalhes, tão pequenos 

que é quase inacreditável que hoje, meses depois, ainda os recorde com a mesma 

limpidez. Um: depois do monólogo, o Porco junta-se a uma verdadeira manifestação de 

animais que se vão revoltar contra o Homem. Enquanto os outros animais gritam em 

uníssono, o Porco junta-se ao grito, mas sempre fora de tempo. Mas este fora de tempo 

não é um fora de tempo qualquer – sobretudo, não é o fora de tempo habitual no teatro, 

cuja mecânica se sente quase sempre. Não, este fora de tempo é de outra ordem, é da 

ordem da perfeição. Não é uma representação abstracta, mas sim uma entrega palpável 

do actor à sensação de estar fora. É a coragem de estar verdadeiramente fora, ao mesmo 

tempo que se controla essa entrega com uma precisão dramatúrgica admirável. É como 

ver, ouvir e sentir, ali, à minha frente, aquilo que é a mais incrível entrega à condição 

de estarmos todos sozinhos, nesse desejo incontrolável de estarmos com os outros. 

Quando gritamos em uníssono, podemos ter a impressão de que somos apenas um, mas 

é só uma ilusão. Quando assumimos que estamos fora de tempo, sozinhos, sabemos que 

existe um caminho a percorrer entre nós e os outros, e é esse caminho que vale a pena 



62 
 

percorrer. Luis Miguel Cintra não tem medo de mostrar esse abismo. Dois: quase no 

final, o encenador tenta falar directamente com o público, e é sempre interrompido por 

alguém – num momento em que está quase toda a gente (e é muita gente) em cena. E aí 

sente-se o mesmo apelo, o mesmo desafio impossível – esse gesto, desejo incontrolável 

de estender a mão por cima do abismo que nos separa, mesmo sabendo que é sempre 

uma distância intransponível. É a generosidade de tentar alcançar o impossível, esse 

sacrifício que o actor pode fazer pelo espectador. Será esta a mais bela definição de 

exposição (a distinguir, evidentemente, de vaidade)? 

No teatro, exposição é muitas vezes sinónimo de nudez corporal ou de levar à cena 

questões pessoais. Raramente é referida como aparece em Ilusão – uma disponibilidade 

do actor para se mostrar enquanto ser humano, enquanto ser que passou uma vida a 

pensar e não abdica de partilhar o pensamento com os outros. A diferença entre levar à 

cena questões pessoais e tornar pessoal o que se leva à cena reside exactamente aqui: 

Luis Miguel Cintra não nos está a falar de ninharias, não nos está a contar nenhum fait 

divers da sua vida afectiva; está, sim, a partilhar connosco o ângulo a partir do qual está 

a pensar a vida, hoje.  

Esta vontade de problematizar a partir da própria experiência foi, aliás, um tema 

recorrente na homenagem que o Festival de Almada lhe dedicou neste ano de 2014, que 

Luis Miguel Cintra só aceitou mediante a condição de esta ser mais do que um pretexto 

para o aplaudirem em público. O actor e encenador decidiu organizar uma grande 

exposição (com imagens e textos alusivos a toda a sua carreira), fazer um curso de 

cinco dias – em que partilharia o seu conhecimento sobre todos os aspectos da criação 

teatral –, e um encontro de um dia com alguns encenadores, actores, directores de 

companhias e dos dois teatros nacionais. Os nomes dos presentes são, pela ordem em 

que estavam sentados, Bruno Bravo (Primeiros Sintomas), João Mota (Teatro Nacional 

D. Maria II), Nuno Carinhas (Teatro Nacional de S. João), Gonçalo Amorim (Teatro 

Experimental do Porto), Christine Laurent, Miguel Seabra (Teatro Meridional), João 

Brites (Teatro O Bando), João Pedro Vaz (Comédias do Minho), João Lourenço (Teatro 

Aberto), Ana Zamora (Nao d’Amores) e Maria João Luís (Teatro da Terra). A ideia de 

juntar tantos criadores influentes na mesma sala tinha um objectivo muito específico: 

discutir a situação actual do teatro, à luz de um documento que quase todos os presentes 

(os mais velhos) tinham assinado a 26 de Maio de 1975, e que manifestava o desacordo 

colectivo em relação ao projecto de lei do teatro que estava a ser preparado na altura. 
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Este documento, que Luis Miguel Cintra encontrou nos seus arquivos, defendia a 

nacionalização de toda a actividade teatral, por considerar que «ao dividir a actividade 

teatral em sector público e sector privado [...] vem continuar a consentir na utilização 

do teatro como fonte de lucro e propagação ideológica de «interesses privados, o que 

nos parece ser contraditório com a consignação do mesmo projecto do teatro como 

serviço público» (Anexo p. 111). De uma posição exterior, a proposta de discussão de 

um documento deste género em 2014 pareceu um gesto bastante radical, já que se 

tratava de tentar discutir os pressupostos da relação do teatro com o poder político. No 

entanto, na prática, a discussão acabou por não conseguir ir muito longe, talvez por se 

viver um momento em que os interesses de cada um têm tendência para se sobrepor ao 

interesse comum. Num momento histórico em que muitas das estruturas de produção 

lutam pela sobrevivência, é possível que a alguns tenha parecido quase disparatado 

discutir este documento utópico, desenterrado de um passado tão longíquo da realidade 

que vivemos que quase parece ingénuo. Mas é nos momentos críticos que se torna 

fundamental voltar a discutir os pressupostos, e é isso que faz com que tenha sido uma 

coincidência muito feliz – tendo em conta o propósito desta minha reflexão – ter estado 

presente nesse dia e ter ficado com uma cópia desse importante documento. Dada a 

importância de desenvolver mais a fundo o conteúdo do mesmo documento, vou deixá-

lo para o terceiro acto desta reflexão – Inconclusões (p.78) –, e voltar agora aos 

espectáculos que algumas das companhias que tiveram origem no Teatro Independente 

têm vindo a apresentar nestes tempos difíceis.  

O Teatro Aberto, que em 2013 sofreu um corte de 73% no financiamento que 

costumava receber da Direcção-Geral das Artes, estreou em Junho desse mesmo ano O 

Preço, de Arthur Miller. A relação entre a peça do autor norte-americano e a realidade 

do Teatro Aberto é muito clara – no fundo, trata-se de uma meditação sobre o valor das 

coisas e das opções que se vai tomando ao longo da vida, com as devidas 

consequências. Uma peça política, portanto, sem final feliz ou solução para os 

problemas na relação conflituosa entre os dois irmãos. Uma peça de teatro que é como 

a vida, que também se vai desenrolando em confrontos vários que nunca terminam 

verdadeiramente, só vão mudando de estado e de figura. A relação entre o texto de 

Miller e a actualidade é muito mais evidente agora do que terá sido quando a peça 

estreou, em 1968. Segundo Christopher Bigsby, numa altura em que o teatro estava 

mais interessado na «desconstrução da personagem, do enredo e da linguagem» 
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(BIGBSBY 2013: 35), Miller escolheu mostrar, escrevendo uma well-made play, que 

«a moralidade tem raízes na causalidade” (idem, ibidem). Ao mesmo tempo, grupos 

como o Living Theater, o Performance Group, ou o Open Theater, entre outros, faziam 

espectáculos em que a forma e o conteúdo estavam tão estilhaçados quanto os corpos 

que voltavam em caixões de pinho cobertos pela star-spangled banner. Este curto 

regresso ao contexto em que Miller escreveu e estreou O Preço expressa, curiosamente, 

quão semelhante parece ser o gesto do Teatro Aberto num tempo presente tão 

fragmentado e estilhaçado. Quando tudo parece estar quase perdido, não há nada como 

voltar à boa velha causalidade para tentar retroceder e identificar o que é que terá 

acontecido para termos chegado onde chegámos. Sem apontar para quaisquer respostas, 

mas sim para a necessidade de fazer as perguntas certas. A necessidade de nos 

confrontarmos com as perguntas difíceis, incómodas, aquelas que podem pôr em causa 

todo um passado. Tal como Luis Miguel Cintra, João Lourenço, Vera San Payo de 

Lemos e os restantes membros do Teatro Aberto, estão a apontar para a necessidade 

urgente de se fazer um balanço do que foi a actividade teatral e a sua relação com o 

Estado nos últimos quarenta anos – para tentar perceber as razões por detrás da sua 

deterioração. No caso deste espectáculo, O Preço, o balanço torna-se palpável desde 

logo na forma como a cenografia foi pensada e materializada. Quando Victor Franz, 

interpretado por Marco Delgado, começa a retirar as coberturas que escondiam os 

objectos arrumados no sótão onde se irá desenrolar a acção, o que aparece é um 

conjunto de móveis, cadeiras, cadeirões, armários cheios de figurinos, adereços e 

objectos vários que foram reunidos ao longo da história do Teatro Aberto. Aquilo que 

se vai acumulando numa vida de teatro e que, por vezes, acaba por ficar armazenado 

fora do olhar do público, foi aqui reunido com um sentimento de revolta e de perda por 

estar em causa a sua continuidade. No ar ainda se sente o pó de todos esses anos, o pó 

que se vai acumulando mas que até uma brisa ligeira ameaça dissipar. 

Salomão é o nome do comprador e vendedor de antiguidades interpretado por João 

Perry, contactado por Victor Franz para fazer uma oferta em relação ao recheio do 

sótão. Tão pragmático como filosófico, Salomão vai-se detendo junto ao mobiliário e 

aos objectos, demorando a chegar a um valor monetário, mas discorrendo quase sempre 

sobre os outros valores que cada coisa pode conter. O seu discurso é particularmente 

acutilante quando pára junto a uma mesa enorme e robusta e comenta como hoje – e é 

admirável como este hoje, embora tenha sido escrito há tanto tempo, ainda parece tão 
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actual –, uma mesa tão robusta como aquela não seria um objecto que alguém quisesse 

comprar. Aquilo era uma mesa para durar uma vida inteira, e já ninguém parece querer 

assumir qualquer tipo de compromisso para a vida. Não será muito complicado dar o 

salto para a realidade do teatro português e sentir que este discurso encaixa 

perfeitamente na ideia de que o Estado Português não quis assumir nenhum 

compromisso para a vida com as estruturas de produção teatral. Embora uma parte 

considerável dos colectivos do Teatro Contemporâneo Português prefira ter uma 

relação mais aberta com o Estado, nunca parece ter sido essa a intenção das companhias 

com origem no Teatro Independente, que lutaram para ter um espaço para trabalhar, 

uma equipa fixa e financiamento. Talvez esse seja um dos mais evidentes sinais de 

diferenciação entre a geração mais nova e a mais velha– uns lutam pela 

internacionalização, pela circulação, num nomadismo cultural de tendência europeísta, 

os outros continuam apegados à ideia de que é preciso construir e manter uma casa, 

uma identidade sólida, numa tentativa de rentabilizar o investimento feito em cada 

produção – o que tem garantido uma continuidade num sentido evolutivo. O ideal seria 

manter os dois em pacífica coexistência, mas para tal seria necessário reconhecer as 

diferentes características de cada um e não avaliar os dois grandes tipos de 

comportamento estético e ideológico como se fossem iguais. Não é possível equiparar 

uma mesa que dura uma vida a uma mesa desdobrável que se pode levar para todo o 

lado na bagageira do carro. Embora aparentemente possam servir a mesma função, são 

objectos diferentes. O mais preocupante é quando se deixa de ter consciência das 

diferenças.  

O Preço termina sem que nada se resolva. Ou melhor, sem que a relação entre os dois 

irmãos, Victor e Walter (interpretado por António Fonseca), chegue a um ponto de 

equilíbrio e harmonia. Miller recomendava que a encenação tivesse o cuidado de não 

defender nenhum dos irmãos, para que os espectadores não fossem induzidos a 

posicionar-se do lado de um ou do outro (MILLER 1985a: 117). A encenação de João 

Lourenço claramente assumiu essa recomendação, devolvendo ao espectador a 

responsabilidade de pensar no embate a que assistiu. A diferença entre Victor e Walter, 

pareceu-me, residia no grau de consciência que cada um tinha em relação ao percurso 

que tinha feito até ali. Enquanto no decurso do espectáculo se assistia a um despertar de 

Victor, confrontado com alguns factos que até ali tinha preferido ignorar, Walter 

chegava a este ponto da sua vida com uma consciência mais aguda de si próprio e de 
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como o irmão se tinha deixado ficar numa espécie de vitimização confortável. Vidas 

dessíncronas.  

Ter ou não ter consciência. Poderá ser esta uma das mais fracturantes características do 

comportamento humano. De acordo com o relativismo (bastante em voga nestes tempos 

em que tudo tem o mesmo valor), ter ou não ter consciência não é possível ser aferido. 

Logo, ter consciência não passará de uma ilusão de que se tem consciência, o que 

significa que, no fim, não existe grande diferença entre ter ou não ter consciência. Ora, 

a minha concepção de consciência está mais relacionada com o facto de as ideias terem 

ou não uma relação com o real. Porém, mesmo quem apresente provas de que o que 

está a defender pelo discurso se aproxima do real, será quase sempre confrontado com a 

invalidade do próprio discurso, a morte da linguagem e outras fatalidades semelhantes 

que eliminam a possibilidade de alguém afirmar seja o que for. Esta observação é uma 

pequena deriva para voltar ao teatro português, em que a falta de consciência poderá ser 

um dos pilares da incompreensão entre pares e, também, entre quase todos os criadores 

e o Estado ou o poder político local. É como se uma falta de relação com o real fosse 

um mal que alastra, pouco a pouco, uma cegueira que vai obscurecendo o olhar até que 

se torna impossível ver os contornos das coisas com clareza. Vai-se perdendo o foco 

sobre a realidade e as cores começam a misturar-se, até que da vivacidade de uma gama 

colorida tudo se envolve num negro espesso. 

Logo depois da exuberância pretensamente revisteira de Tropa-Fandanga, do Teatro 

Praga, a Sala Garrett do Teatro Nacional D. Maria II recebeu a sobriedade austera de O 

Regresso a Casa, de Harold Pinter. O espectáculo dos Artistas Unidos, com encenação 

de Jorge Silva Melo, anunciava um elenco que, só por si, era suficiente para aguçar a 

curiosidade dos espectadores mais atentos: João Perry, Rúben Gomes, Maria João 

Pinho, Elmano Sancho, João Pedro Mamede e o próprio Jorge Silva Melo, num 

regresso aos palcos como intérprete depois de vários anos de ausência. O encenador e 

director artístico dos Artistas Unidos, importa sempre referir, foi co-fundador do Teatro 

da Cornucópia com Luis Miguel Cintra, companhia que acabou por abandonar em 

1980. Os Artistas Unidos foram fundados em 1995, e «foi com espectáculos de elenco 

numeroso, peças sobre o aqui e agora ou outras do passado explicitamente políticas, 

que se fizeram os primeiros tempos da companhia», conforme se pode ler no seu sítio 
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oficial
13

. A estreia de O Regresso a Casa foi a 3 de Abril de 2014 e, segundo a 

CETbase, terá sido a primeira apresentação da peça de Pinter no nosso país. 

Quando o espectáculo começa, o que mais impressiona é a simplicidade cenográfica e a 

opção por um naturalismo que agora quase nunca se usa. A sala parece uma sala, está 

tudo no sítio certo, embora o tom da parede seja já um prenúncio da desesperança em 

que vivem estas personagens. Azul, mas um azul melancólico, depressivo, azul de 

desolação. O pai, Max, vive com dois filhos, Lenny e Joey, e com o irmão, Sam, todos 

afogados em todo este azul. Para sobreviver têm de manter uma certa aspereza, que é 

notória logo nas primeiras falas. Não há espaço para carinho e afecto, nada de 

sentimentalismos, são homens sempre sós. Toda esta solidão desoladora é interrompida 

pela aparição do terceiro filho, Teddy, que vive nos Estados Unidos e vem visitar a 

família com a sua esposa, Ruth. Não que esta visita traga muita luz, mas a presença 

feminina emana pelo menos uma tensão sexual que afecta cada um destes homens. Uns 

mais, outros menos, mas é pela presença feminina que tudo começa a resvalar (o texto 

que Jorge Silva Melo escreve no programa tem o certeiro título de Onde Tudo Resvala). 

E a presença feminina faz com que este mundo resvale tanto que, no final, é díficil 

perceber até que ponto é que as relações de poder se poderão ter invertido. Ruth acaba 

sentada no cadeirão central, antes ocupado por Max, pai de família, depois de aceitar, 

sem pestanejar, a proposta de ficar e ajudar a família prostituindo-se e cuidando de 

todos estes homens solitários. Final surpreendente, sobretudo por não provocar no seu 

marido, Teddy, qualquer reacção emocional. Parece uma decisão racional, razoável, 

que ninguém tenta dissuadir com argumentos, muito menos com reacções 

intempestivas. É tudo contido, tudo rapidamente envolvido por aquele azul que, qual 

manto, cobre qualquer decisão com a mesma tonalidade desoladora. A esperança já não 

mora ali há muito. A única coisa que pode acontecer é uma inversão de poder, nunca 

nenhuma fuga esplendorosa para a luz, para uma vida de sonho ou de leve e luminosa 

ilusão.  

Jorge Silva Melo e os seus actores jogam este jogo com a justa exactidão, como se 

fosse possível saborearem a lenta espiral descendente das relações entre as 

personagens. Não se trata de nada de inovador, com certeza, mas por que razão havia o 

teatro de estar sempre à procura da inovação? Como realizador que também é, Jorge 

Silva Melo encena com uma delicadeza atenta, que parece ir enquadrando as acções em 

planos, e montando a sequência como se se tratasse de uma longa-metragem. Os 

                                                             
13

 Cf. www.artistasunidos.pt (consultado a 20 de Setembro de 2014). 
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blackouts que fazem as elipses, por exemplo, são sempre pensados ao milímetro, como 

aquele corte que se vai acertando fotograma a fotograma até estar no ponto exacto em 

que deve acontecer.  

É curioso recordar que esta geração, na qual podemos incluir Luis Miguel Cintra, João 

Lourenço ou Jorge Silva Melo, começou por desejar uma ruptura assumida com o 

teatro que se fazia antes do 25 de Abril (ver apêndice Viagem ao Teatro Português). Só 

que depois, como é natural, cada um foi construindo a sua forma de fazer, o que acabou 

por criar identidades diferentes, em alguns casos complementares. A postura 

idiossincrática acaba por dar quase sempre lugar a uma afirmação e manutenção de 

identidade, e é isso que possibilita a longevidade dos projectos. Quem sabe se pela 

proximidade entre o teatro e a política no período revolucionário, o que é possível 

verificar é que todos estes criadores mantêm uma consciência, mais ou menos 

assumida, mais ou menos aguda, da componente ideológica inevitavelmente presente 

na produção artística. E, hoje, todos eles parecem voltar a ter vontade de intervir 

politicamente com o teatro que fazem; a escolha de repertório e a maneira como o 

levam à cena não ignora a responsabilidade de intervir no real através da criação 

artística.  
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4. OLHAR A PAISAGEM 

Em qualquer percurso é inevitável eleger certas memórias em detrimento de outras. E 

nem sempre aquilo que decidimos destacar é o que realmente importa. No entanto, a 

escolha dos espectáculos que decidi analisar até agora tem tentado seguir alguns 

critérios que não resultam da minha simpatia por uns e antipatia por outros. Não. O 

facto de ter escolhido três estruturas de produção jovens já estabelecidas e três 

companhias mais maduras (esclareça-se que embora os Artistas Unidos e o Teatro 

Praga tenham nascido no mesmo ano, 1995, Jorge Silva Melo começou a sua actividade 

teatral antes do 25 de Abril), foi uma forma de destacar os exemplos mais contrastantes 

na forma como se pensa a relação entre estética e ideologia no teatro português. Esta 

oposição esquemática, porém, poderá parecer excessivamente maniqueísta e simples 

para dar conta da enorme diversidade que, apesar de tudo, existe. Assim sendo, dedicar-

me-ei agora a uma breve viagem por alguns outros espectáculos e criadores com quem 

tive o privilégio de passar muitas horas da minha vida, tanto a conversar como a ver o 

que decidiram levar à cena. Mais uma vez, a ordem pela qual os apresentarei nada tem 

de hierárquico – deixar-me-ei levar pela sequência que mais me parecer conveniente à 

fluidez do pensamento. Procurarei desenhar de memória uma paisagem muito rica em 

pequenas diferenças de tonalidade, contornos rectos e arredondados, iluminados por 

uma quase igual intensidade de luz e de sombra. Como se a realidade em movimento 

acabasse por tender para o equilíbrio, não optando por nenhuma facção, nenhuma cor, 

mas sim tentando dar vida e fazer morrer aquilo que é preciso, para que não exista 

nunca uma completa hegemonia estética ou ideológica. Não é verdade que assim seja, 

claro, mas se por um momento imaginarmos uma harmonia utópica, talvez os exemplos 

de estruturas de produção e espectáculos que se seguem possam ser incluídos no que 

poderia ser uma actividade teatral livre de disputas de poder.  

A alusão à ideia de utopia lembra-me o Teatro O Bando. No ano em que celebra o seu 

quadragésimo aniversário, o colectivo dirigido por João Brites tomou a decisão de 

espalhar pequenos grupos de actores por vários espaços do país, para que se dedicassem 

a criar concertos encenados a partir da música de Jorge Salgueiro, com uma orquestra 

de dezasseis músicos. Moita, Montijo, Almada, Alcanena, Alcobaça e Palmela foram os 

locais que estiveram de Quarentena, cada um durante uma semana em que os actores 

(um deles responsável pela encenação) procuravam integrar a comunidade e preparar 



70 
 

um espectáculo, sempre com uma única apresentação. No Montijo tive oportunidade de 

acompanhar de perto o processo de trabalho (observação que resultou no documentário 

que realizei: Cortar a Rua Para Abrir Caminho), o que me colocou numa posição 

privilegiada para ver que ideias traziam Sara de Castro (responsável por esta 

encenação), Nuno Nunes e Juliana Pinho, e de que forma as iriam materializar em 

Montijo de Quarentena a 24 de Maio de 2014. A premissa de que partiram era 

assumidamente política: a ideia era a de construir com a comunidade uma barricada em 

palco a partir de elementos cénicos – chariots e figurinos – com os próprios figurantes, 

actores e músicos a manipularem estes elementos e a posicionarem-se em torno destes 

elementos para chegar à imagem final. Esta construção ocorreria aos poucos, ao longo 

do espectáculo, sendo que a chegada dos participantes seria gradual, partindo da figura 

solitária de Sara de Castro, até que uma pequena multidão estivesse em cena. Tendo em 

conta que se tratava de um concerto encenado, a lógica estrutural baseava-se em 

intercalar as composições de Jorge Salgueiro com momentos mais ou menos 

improvisados entre a personagem de Sara de Castro, Marta, proveniente do espectáculo 

Gente Feliz com Lágrimas, e o Administrador de Nuno Nunes, retirado de Nós 

Matámos o Cão Tinhoso. Algum do texto improvisado, que foi sendo organizado ao 

longo da semana, tinha origem nos espectáculos de onde vinham estas personagens, 

respectivamente a partir dos textos dos autores João de Melo e Luís Bernardo 

Honwana. O conceito geral por detrás destes concertos encenados consistia, aliás, em 

resgatar personagens do passado de O Bando e soltá-las no presente, dialogando entre 

si e com as comunidades para que a comemoração dos quarenta anos não fosse apenas 

um gesto saudosista, mas sim um diálogo com o que hoje se passa no país e no mundo. 

Na folha de sala de Montijo de Quarentena, podia ler-se a seguinte nota relativamente 

ao que se pretendia: «tendo já atravessado outros espectáculos do Bando, estas 

personagens são agora colocadas frente a novas situações, interrogando-se sobre o 

tempo que passou, questionando-se sobre a realidade que observam e afirmando sempre 

a capacidade de ficcionar como caminho para a utopia e como motivo de felicidade.» 

(ANONf 2014). Depois desta série de espectáculos, todas as personagens se reunirão 

em Palmela, Vale dos Barris, para uma Quarentena de um mês – espectáculo que estará 

em cena durante o mês de Outubro de 2014. 

No Montijo, os improvisos rapidamente se organizaram em torno de alguns temas que 

funcionaram como centro de gravidade do espectáculo. Perguntas como «quem é que 
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manda aqui?», «quem é que vai primeiro?» ou provocações como «no Montijo, ao 

contrário do que acontece noutros lugares…», «se fosse eu a mandar…» e «mais tarde 

ou mais cedo…», serviram de mote não apenas para Sara de Castro e Nuno Nunes 

actualizarem as suas personagens, mas também para incitarem a comunidade a reagir 

para além das acções físicas – a actriz Juliana Pinho ficou responsável por orientar o 

grupo montijense, daí a sua ausência do jogo de improviso dos protagonistas. O 

espectáculo acabou por resultar num encadeamento de pequenas situações e diálogos 

entre músicas, seguindo à risca a intenção inicial de começar por ter apenas uma pessoa 

em palco até chegar a uma quase multidão barricada. No fim, todos diriam não em 

uníssono, num protesto assumido contra aquilo que Sara de Castro, Nuno Nunes e 

Juliana Pinho foram identificando no processo de trabalho como uma certa tendência 

para dizermos sempre sim. Esta intenção de juntar no teatro um gesto artístico e político 

em simultâneo leva, porém, a uma situação-limite: é que se os artistas querem mesmo 

mudar o mundo, um espectáculo parece nunca chegar. No Montijo, este não d’O Bando 

não desencadeou nenhum motim, nenhuma onda de acções concretas contra a política 

vigente. Nada. As pessoas apareceram, participaram, outras apareceram e aplaudiram, 

algumas mesmo de pé, mas nada mais aconteceu. De qualquer forma, talvez o maior 

efeito que se possa desejar quando se faz um teatro assumidamente político é que, pelo 

menos durante um momento, se crie um sentimento de comunidade entre quem faz e 

quem vê. E, pelo menos para mim, houve qualquer coisa que me fez recordar a força de 

um colectivo quando todos se alinharam em barricada e foram oscilando entre posições 

ofensivas ou defensivas, enquanto a música épica e esperançosa de Jorge Salgueiro 

avançava, triunfante, como se por um breve momento fosse possível ter um vislumbre 

desse sonho utópico de uma participação cívica verdadeira. Um rasgo de luz através do 

qual se podia ver um mundo em que as diferenças entre cada um de nós se esbatiam e, 

de repente, confiávamos o suficiente no próximo para assumirmos uma posição 

corajosa e firme. Num momento histórico em que a possibilidade de comunhão se 

parece resumir a estéreis instantes de solidão partilhada, conseguir proporcionar este 

pequeno vislumbre já é notável. Mas é claro que não cumpre aquilo que se deseja 

enquanto nenhum dos intervenientes aproveitar essa sensação para lhe dar continuidade 

na vida quotidiana. O teatro só vive através da memória. O teatro político só cumpre o 

seu desígnio se contribuir para que a realidade seja transformada.  
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Por falar em comunhão, veio-me à memória a imagem final de um espectáculo que, 

apesar da distância, continua a ser um marco no meu percurso: O Nome da Rosa, do 

Fatias de Cá (que estreou em 2004 e se mantém em cena em 2014). Os agradecimentos 

da peça encenada por Carlos Carvalheiro fazem-se num dos claustros do Convento de 

Cristo, com os actores a fazer um movimento coreografado e pendular entre as arcadas 

e uma fonte, segurando tochas, enquanto ecoa uma música baseada numa versão coral 

de um Non Nobis Domine com um arranjo orquestral grandioso. Depois de cerca de 

cinco horas a acompanhar o falso thriller religioso de Umberto Eco pelos espaços do 

Convento, com vários momentos de refeição pelo meio, este movimento sem palavras 

consegue arrancar a emoção que o resto do percurso vai trabalhando em contenção mais 

cerebral do que emotiva. Como o Fatias de Cá é um grupo que trabalha com amadores e 

profissionais, as interpretações são muito díspares – em termos de qualidade e detalhe –

o que acaba por tornar este O Nome da Rosa uma experiência desequilibrada. No 

entanto, a forma como tudo se passa num espaço real acaba por compensar as 

deficiências que, num teatro, seriam inaceitáveis. Não se pense, contudo, que este 

espectáculo é apenas uma espécie de recriação histórica com direito a jantar 

prolongado. É que a adaptação para teatro do romance de Eco respeita o espírito da 

reflexão do autor italiano, opondo diferentes teses e denominações – o grande confronto 

é entre franciscanos e dominicanos, numa quase permanente discussão que aborda o 

direito de propriedade e outros grandes temas. No centro continua a estar a investigação 

de Guilherme de Baskerville, com o seu aprendiz Adso de Melk, chamados para tentar 

descobrir as causas das recentes mortes na abadia. Tal como em Eco, essa intriga serve 

de suporte a um conflito subterrâneo entre quem quer que o conhecimento seja de todos 

e quem acha que o conhecimento tem de ser gerido para garantir a sua correcta 

interpretação.  

O que impressiona no Fatias de Cá, para além da opção por utilizar o património como 

cenário natural, é a forma como se preocupa em acolher os espectadores e proporcionar 

mais do que um espectáculo de teatro. No Facebook oficial, é possível encontrar um 

pequeno texto que resume as intenções do grupo:  

A opção estética do Fatias de Cá assume três vertentes: 

 

- o património, quer o construído quer o paisagístico, é entendido como um espaço 

teatral privilegiado tendo em conta o cenário natural que comporta; 

- a partilha com o público de um momento de refeição é assumido como uma 

forma de sociabilização e de concentração no espaço-tempo convocado pelo 
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espectáculo; 

- o acto teatral é entendido como um momento que emocione e divirta.
14

 

Quando os espectadores chegam ao Convento de Cristo para assistir a O Nome da Rosa, 

são recebidos junto a uma mesa, com vinho tinto e branco, água e limonada. Os 

responsáveis pelo acolhimento vão repondo as bebidas e convidando quem já chegou a 

servir-se. Depois, durante o percurso, o grupo volta ao refeitório do Convento de Cristo 

para os vários momentos de refeição, como se de um refrão se tratasse. O objectivo, 

segundo Carlos Carvalheiro, é replicar a ideia de comunhão através do acto de partilha 

de um momento à mesa, para além da partilha do acto teatral, como pude registar num 

documentário que realizei sobre o trabalho do grupo, intitulado Só Tenho o Que Dei 

(MARTINS 2008). Como é natural, esta opção tem consequências: por se tratar mais de 

um acto de comunhão do que de um espectáculo a fruir da maneira mais convencional, 

emerge um comportamento de grupo menos concentrado e mais ruidoso, o que nem 

sempre permite apreender a densidade dos diálogos. O Nome da Rosa, que caminha 

para a sua récita n.º285, é um exemplo de um teatro site-specific que continua a ser 

feito de uma maneira bastante próxima do mais convencional – um teatro que parte do 

texto e que não procura a inovação formal por si, em que os actores e não-actores 

adoptam um estilo de representação relativamente naturalista. O Fatias de Cá foi 

fundado em 1979 e tem apresentado espectáculos em locais como o Castelo de São 

Jorge, o Convento da Arrábida, a Quinta da Regaleira, Conimbriga e o Castelo de 

Almourol, a partir de autores tão diversos como João Aguiar, Dario Fo, William 

Shakespeare, Michael Ende, Ursula K. Le Guin, Hugo Pratt ou Alan Ayckbourn. Mas 

se comecei pelo fim de O Nome da Rosa, volto agora ao início para terminar esta 

passagem pelo grupo de Tomar: depois do acolhimento com vinho, limonada ou água, o 

espectáculo começa com os espectadores a serem dirigidos para o piso superior de um 

dos claustros do Convento de Cristo. Ao fundo começa a ouvir-se em coro a mesma 

melodia que servirá depois os agradecimentos. As palavras entoadas, em latim, são a 

divisa da Ordem dos Templários – non nobis domine, non nobis, sed nomini tuo da 

gloriam (expressão que poderá ser traduzida como «não a nós, Senhor, não a nós, mas 

pela glória do teu nome», um exemplo de comunhão pela humildade). Uma longa 

fileira de actores vem pelo lado de fora, visível através de duas varandas, e entra, ainda 

a cantar, no interior do claustro. Tal como nos agradecimentos, os espectadores 

                                                             
14

 Disponível em www.facebook.com/fatiasdeca (consultado a 18 de Agosto de 2014). 
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debruçam-se à volta do parapeito deste piso para assistir a tudo a partir de um plano 

superior. Em breve, no entanto, estarão todos no mesmo plano, à mesa. 

O último espectáculo sobre o qual gostaria de reflectir estreou a 14 de Julho de 2014 na 

31.ª edição do Festival de Almada, na Sala Experimental do Teatro Municipal Joaquim 

Benite. Os Negros e os Deuses do Norte, da Companhia João Garcial Miguel, é um solo 

que o encenador (João Garcia Miguel) escreveu para Sara Ribeiro interpretar, 

acompanhada por dois músicos, Lula’s (assim mesmo, com esse apóstrofo misterioso) e 

Gil Dionísio. E é com a guitarra eléctrica de Lula’s e o violino de Dionísio que tudo 

tem início, enquando muito lentamente se começa a perceber uma figura deitada sobre 

um colchão dourado: de calças de cabedal vermelho, fios de ouro ao pescoço e tronco 

nu, Sara Ribeiro vai demorando o seu tempo em movimentos mais próximos da dança 

contemporânea do que do teatro, até que chega a um microfone, em frente ao público, e 

começa a disparar o texto. Sim, disparar como se de uma arma se tratasse, que a 

intensidade do discurso e a forma como é arremessado ao espectador não deixa margem 

para dúvidas – é mesmo uma provocação. E, no centro dessa provocação, está uma 

ideia muito simples: estamos todos à espera de um Messias e esse Messias nunca vem. 

Ou seja, nestes tempos turbulentos do ponto de vista político, a provocação que aqui é 

feita incita o espectador a tomar uma posição, em vez de esperar que alguém venha 

tomar a decisão por ele. É claro que o espectáculo (e o texto de João Garcia Miguel) é 

muito mais do que isto, entrelançando ideias, música e a presença de Sara Ribeiro numa 

performance de elevada intensidade, mas, no fundo, o que está em causa é esta eterna 

espera por um D. Sebastião, por um novo Cristo que nos venha salvar da condição em 

que nos encontramos sem que tenhamos de fazer nada em relação ao assunto. A forma 

como João Garcia Miguel decidiu materializar estas ideias em cena fazia lembrar mais 

um concerto do que propriamente um espectáculo de teatro, tal como o crítico inglês 

Andrew Haydon comentou em relação a Os Deuses e os Negros do Norte no seu blogue 

Postcards from the Gods: «[it’s] much more an arty gig that happens to play in a theatre 

and be watched by a seated audience. But let’s not open that “what is/isn’t theatre” can 

of worms on top of everything else. Sure, if it wants to be theatre then it is.» 

(HAYDON 2014a). Também não me parece necessário discutir se é ou não é teatro, 

sobretudo quando o espectáculo parece ter encontrado uma forma justa para o que 

pretendia apresentar. A verdade é que este espectáculo acabava por lembrar o 

imaginário das utopias multiculturais dos anos sessenta – o Festival de Woodstock, por 
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exemplo –, o que está de acordo com a sua ideologia de contestação e de apelo à acção 

por parte do espectador. Neste caso, em vez de criar um sentimento de comunhão, 

trabalha-se justamente a partir do contrário – como se a figura de Sara Ribeiro, 

inspirada no conceito de homo sacer – figura excluída, no Direito Romano, que podia 

ser morta por qualquer pessoa, excepto se se tratasse de um sacrifício religioso, e que, 

por isso, detinha uma espécie de santidade pela negativa –,  representasse a 

marginalidade necessária para quebrar com todas as convenções. Num certo sentido, é 

como se João Garcia Miguel desejasse aludir a esse espaço ao mesmo tempo sagrado e 

condenado que o teatro ainda representa, especialmente quando é utilizado para passar 

ao ataque e dizer o que não é suposto dizer-se.  
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5. REGRESSO AO CAMPO DE BATALHA 

Foi em solo sagrado que me senti quando estive no 31.º Festival de Almada. Não por 

ser a terra prometida – as terras prometidas só parecem existir na imaginação –, mas 

sim por provar que tudo é possível quando se trabalha para que tudo seja possível. O 

mesmo Andrew Haydon que citei há pouco, desta vez num artigo que escreveu para a 

versão online do The Guardian, começava-o exactamente com uma expressão do 

mesmo tipo de perplexidade: «The most remarkable thing about the Almada 

international theatre festival in Portugal is its very existence. Functioning on a budget 

of only just over half a million euros, it seems impossible, given the amount and range 

of work presented, that it can even be put on.» (HAYDON 2014b).  

Organizado pela Companhia de Teatro de Almada, numa colaboração com a Câmara 

Municipal de Almada, o Festival é um evento que desafia a tendência para se apostar 

apenas nos modelos dominantes e mais populares (ou seja, festivais de música, festas 

populares e pouco mais). Sobre a sua fundação, afirmou Joaquim Benite que o fez para 

«que o meu próprio teatro fosse confrontado com um maior grau de exigência. Não 

tenho o complexo provinciano de sermos os melhores da quintinha. Temos de nos 

confrontar com os melhores, por vezes somos humilhados, mas aprendemos» (apud 

SERÔDIO 2013: 175). A programação é bastante variada, com várias estreias nacionais 

(como por exemplo o já referido Os Negros e os Deuses do Norte, de João Garcia 

Miguel, Cais Oeste, uma nova produção da Companhia de Teatro de Almada com 

encenação do croata Ivica Buljan, ou Círculo de Transformação em Espelho, de Annie 

Barker, numa encenação de Marcos Barbosa), no meio de uma programação 

internacional com espectáculos como um Rei Ubu dirigido por Declan Donnelan, ou As 

Irmãs Macaluso, de Emma Dante, entre muitos outros. Para além dos espectáculos, a 

programação incluiu ainda vários actos complementares, dos quais importa destacar os 

Colóquios na Esplanada, momentos em que alguns encenadores eram convidados a 

conversar sobre os seus espectáculos, ou o já referido curso de cinco dias que Luis 

Miguel Cintra decidiu fazer como resposta à homenagem que lhe foi dirigida. Não terá 

sido por acaso que em 2013 a Associação Portuguesa de Críticos de Teatro decidiu 

atribuir o Prémio da Crítica 2013 ao Festival, sendo possível ler no discurso de 

justificação da distinção que este «deve a sua existência ao interesse pela criação 

artística, pelas obras e pelos artistas. Nunca foi uma instância de legitimação, uma 

http://www.theguardian.com/world/portugal
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máquina de conferir legitimidade, um aval de respeitabilidade. Isto é, hoje, cada vez 

mais difícil e mais raro; e, em sentido próprio e em sentido figurado, não tem preço.» 

(CARNEIRO 2014: 11) 

E foi neste Festival que passei para o outro lado do espelho. De uma posição de mero 

observador, espectador atento mas ainda assim espectador, passei a participar de forma 

activa na batalha – fui convidado pela Companhia de Teatro de Almada a escrever os 

editorais e a colaborar com outros textos para a Folha Informativa, com distribuição 

diária entre 4 e 18 de Julho de 2014. É como se depois de um caminho percorrido ao 

longo de tanto tempo, passando por tantas salas, tantos espectáculos, tivesse acabado 

por me levar a um dos sítios onde se travam as batalhas mais acesas. Uma espécie de 

epicentro, centro do furacão, frente de batalha. E, de facto, lá estavam muitos dos rostos 

com os quais já me tinha cruzado várias vezes, alguns apenas para assistir a 

espectáculos, outros em palco, outros ainda somente de passagem. Sobre todo este 

conflito velado que é a vida no teatro – ou a vida e o teatro –, escrevi um dos editoriais 

da Folha Informativa do Festival de Almada (n.º13 de 16 de Julho), intitulado Campo 

de Batalha, com o qual decido fechar este capítulo:  

Ao campo de batalha vão chegando grupos de actores, cenógrafos, técnicos – com 

encenadores, directores artísticos, líderes espirituais ou sem ninguém à cabeça. 

Um a um, os grupos param em frente a um adversário invisível. Estes que chegam 

agora trazem projectores de vídeo, figurinos sumptuosos, tudo do mais sofisticado. 

Vêm carregadíssimos, com suor a cair em bica do esforço que fizeram para chegar 

ali. O líder olha em frente, para o vazio, e fala com convicção: “O teatro é 

performance. O teatro já não existe. A teatralidade é o teatro menos o texto. O 

teatro não é teatro. O teatro… Nem sequer interessa o que é teatro”. E arrancam. 

Logo a seguir chega uma companhia muito diferente. “O teatro é a materialização 

de um texto. O teatro é a mais bela forma de contar uma história. O teatro é o tea-

tro. Toda a gente sabe o que é o teatro”. E, com o mesmo entusiasmo que o 

anterior, avança. Ao longo do campo de batalha está montada uma grande 

bancada. Os espectadores chegam e observam estes movimentos. Sentam-se, 

levantam-se, ficam em silêncio, aplaudem, assobiam, voltam, não voltam. Grupo 

após grupo, companhia após companhia, vão todos parando ali e partindo, cada 

qual com o seu discurso e as suas armas. (MARTINS 2014d) 
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Casa da Cerca. Almada. Sábado, 5 de Julho de 2014. Dez e meia da manhã. Um dia de 

encontro no Festival de Almada. Os participantes começam a chegar, um a um. A mesa 

está posta com café e bolos, que muitos aproveitam antes que comece a reunião que 

ninguém sabe o que vai ser. É palpável a expectativa nos rostos. A tensão de quem vai 

tentando adivinhar o que será que Luis Miguel Cintra teria em mente para convocar 

este grupo improvável e importante. Não chegam todos ao mesmo tempo. 

Cumprimentam-se na rua, ao sol, enquanto uma leve brisa vai mantendo o calor a uma 

distância confortável. Também vão chegando algumas pessoas para assistir. Alguns 

rostos conhecidos. Menos do que a ocasião merecia. A espera faz com que a tensão vá 

dilatando e contraindo, como se a presença de todos formasse um organismo autónomo. 

Luis Miguel Cintra chega atrasado, no seu minúsculo e modesto carro preto. Quando 

atravessa apressado o portão verde da Casa da Cerca os rostos viram-se. Nos que não se 

viram é possível detectar a chegada em pequenas contracções, pequenos sinais que 

anunciam a quem os faz que está a chegar o momento de começar. Todos os presentes 

se arrumam na sala como podem. A mesa não chega para que todos os convidados 

caibam lá atrás, estendendo-se a fileira de cadeiras para o lado, formando um semi-

círculo irregular e pouco confortável. Ao centro senta-se o anfitrião, de camisa branca e 

calças pretas. Depois das devidas introduções, pede para que se distribua o documento a 

que já aludi, o qual passarei a analisar em seguida. Enquanto as folhas circulam pela 

sala, importa voltar à lista de presenças, agora por ordem alfabética e com a 

identificação do que cada um faz: Ana Zamora (encenadora, directora artística da 

companhia Nao D’Amores), Bruno Bravo (encenador, director artístico dos Primeiros 

Sintomas), Christine Laurent (encenadora e realizadora), João Brites (encenador e 

director artístico do Teatro O Bando), João Lourenço (encenador, director artístico do 

Teatro Aberto e vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Autores), João Mota 

(encenador e director do Teatro Nacional D. Maria II), João Pedro Vaz (actor, 

encenador e director artístico das Comédias do Minho), Maria João Luis (actriz, 

encenadora e directora artística do Teatro da Terra), Miguel Seabra (encenador e 

director artístico do Teatro Meridional), Nuno Carinhas (encenador e director do Teatro 

Nacional de São João no Porto). Com o documento distribuído por todos os presentes, 

Luis Miguel Cintra começa a ler com a sua voz grave e profunda. Passo a citar uma 

passagem da primeira página: 

Pelo que à frente se dirá, cremos ser este projecto de Lei do Teatro um projecto 

que, contrariamente ao que se diz na página 3, não tem em conta “as exigências 
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socio-políticas do momento histórico que o País vive” e um projecto que não 

procura “as soluções que possibilitem ao Teatro desempenhar plena e cabalmente 

a sua função específica.” (Anexo p. 110) 

Antes de analisar o conteúdo deste documento, importa destacar o gesto de quem o 

assinou em 1975: trata-se de um exemplo de uma vontade colectiva em intervir 

politicamente, neste caso em contestar e fazer algumas contra-propostas em relação ao 

projecto de lei do teatro (que acabou por não ser sequer promulgado) (VASQUES 

1999: 2). Um conjunto bastante heterogéneo de homens e mulheres do teatro (Anexo 

pp. 115-116) que terá compreendido que, para a actividade teatral garantir a sua 

liberdade estética e ideológica,  era necessário discutir os pressupostos da relação entre 

o teatro e o Estado. E, tendo em conta o que mais à frente é proposto no documento – a 

nacionalização de toda a actividade teatral –, este conjunto de criadores desejava um 

modelo em que fossem os próprios a gerir e a negociar a actividade que seriam 

responsáveis por desenvolver. Hoje é bem claro que não foi este o caminho seguido, 

como referi no subcapítulo Da Liberdade na Arte (p. 35), com o Estado a regular a 

actividade teatral a partir do desenho de uma política que não tem necessariamente em 

conta as particularidades da actividade de cada estrutura de produção. E esse terá sido 

um dos motivos para Luis Miguel Cintra convocar estas pessoas e este documento, num 

momento em que se esbate (ou já se esbateu) a ideia de que o teatro devia ser serviço 

público. É que para a arte poder ser encarada como verdadeiro serviço público talvez 

devesse corresponder a uma manifestação de liberdade por parte de quem o faz, e não 

uma resposta às condições de produção impostas pelos critérios de financiamento. 

Assim ficam as estruturas de produção e os criadores subordinados, como refere mais à 

frente o documento em questão, «às soberanas vontades e aos parâmetros ideológicos e 

estéticos de um Director Artístico nomeado pelo Estado, […] concebendo o papel dos 

artistas e dos técnicos como o de simples executantes, retirando-lhes a possibilidade de 

definir o seu próprio destino de criadores artísticos» (Anexo p. 112). Em rigor, não 

existe actualmente nenhum Director Artístico (assim com maiúscula, para lembrar mais 

o ditador que receavam) nomeado pelo Estado, mas existe a Direcção-Geral das Artes, 

com os seus regulamentos de acesso a financiamento, que estipula, de forma mais ou 

menos arbitrária, os tais «parâmetros ideológicos e estéticos» que viriam a condicionar 

a actividade artística. Na verdade, é natural que exista sempre uma tentativa de 

condicionar o discurso dos artistas, especialmente da parte de quem exerce o poder 

político, mas como é possível verificar neste documento, parecia existir uma crença na 
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possibilidade de uma relação mais aberta com o Estado. Uma relação de confiança em 

que o financiamento da actividade teatral seria tão natural como o financiamento que o 

Estado dá às áreas da Educação ou da Saúde. Em qualquer dos casos, nem sempre nos 

lembramos que se trata de uma opção política – que pode ser alterada a qualquer altura. 

E essa terá sido uma das causas prováveis da perda de influência deste grupo de artistas 

que, no período revolucionário, começou a trabalhar «sem meios financeiros, 

selvagens, actuando num gigantesco vazio cultural […].» (Anexo p. 113). Continua 

aqui o texto a explicar como «[eram] já vários os profissionais de teatro que começam a 

organizar-se criando órgãos de produção definidos pela sua democracia interna, pela 

sua determinação estética e ideológica, numa vontade colectiva de criação cultural» 

(ibidem). Embora esta vontade colectiva tenha dados os seus frutos, e seja hoje muito 

claro que este conjunto de pessoas teve uma influência fundamental nos últimos 

quarenta anos de teatro português, a verdade é que esta proximidade entre o teatro e o 

poder político acabou por se desvanecer. As razões para tal serão múltiplas, e não serão 

muito diferentes daquelas que foram levando a uma crescente separação entre o cidadão 

médio e uma participação activa na tomada de decisões. Muitas das companhias do 

Teatro Independente, tendo ganho alguma estabilidade, puderam dedicar-se ao que era 

a sua vocação e desígnio: fazer teatro. E se, num primeiro momento, terão lutado em 

conjunto para que as condições que desejavam fossem reunidas, depois confiaram que 

estas se manteriam ao longo dos anos, com tendência para uma evolução favorável. É 

evidente que haverá vários exemplos de como foram agindo, de forma regular, para 

garantir que as condições não se deteriorassem, mas só agora, em tempos de crise mais 

agravada, é que voltou a haver uma necessidade de discutir os pressupostos da 

actividade teatral.  

Luis Miguel Cintra acaba de ler o documento. Tenta distribuir provocações e apelos à 

discussão. As respostas são muito variáveis, entre o mais incoerente e o mais feroz. No 

entanto, muito cedo se percebe que dali não vai sair nenhuma solução de conjunto, 

nenhum novo documento para ser enviado ao Secretário de Estado da Cultura com 

algumas propostas concretas. Alguns recomendam até que Cintra contrate um director 

de produção, por considerarem que os crescentes problemas com o financiamento 

sejam a principal causa da sua insatisfação com o panorama do teatro português. Visto 

de fora, o que parece é que hoje, ao contrário do momento após o 25 de Abril, poderá 

parecer um gesto quase infantil querer voltar à raiz das coisas. É como se fosse 



82 
 

generalizado o sentimento de que nada vai mudar. De que não vale a pena estar a 

discutir coisas cujo mais provável destino é serem completamente inúteis e 

inconclusivas. Mas a mim, que nesta reflexão espero conseguir manter a esperança de 

que pode ser nas coisas aparentemente inúteis e inconclusivas que se chega a algum 

lado, não me parece assim tão infantil que se tente voltar à raiz das coisas. Talvez por 

aceitar que não se chega nunca, verdadeiramente, a lado nenhum. Mas também que, 

pelo caminho, é preciso de vez em quando fixar alguma coisa, por ser essa fixação que 

vai permitindo que haja condições para se fazer alguma coisa. Se os momentos de crise 

podem servir de oportunidade para alguma coisa – como nos querem fazer crer alguns 

políticos, embora imagine que não estejam de acordo com a conclusão que vou tirar em 

seguida –, é para encontrar as causas e tentar alterar o que nos trouxe a uma situação 

que não desejámos. E foi em parte por isso que decidi que esta dissertação fosse uma 

tentativa de ir também à raiz das coisas, num desejo talvez pueril de que a actividade 

artística em Portugal fosse mais livre, menos condicionada por tudo o que lhe tenta ser 

imposto tanto pelo poder político, como pelo poder dos programadores, ou seja quem 

for que ache que pode decidir o que deve ou não deve ter espaço para existir. Nesse 

sentido, não poderia deixar de destacar um documento de 1975 em que se pressupõe a 

existência de relação entre estética e ideologia, num momento histórico em que os 

conceitos parecem ter chegado a um ponto de dissociação total – por vezes de forma 

voluntária, outras vezes involuntária. No artigo Sobre a Cornucópia: Esboço de Retrato 

de 40 Anos de Idade, Eugénia Vasques identifica mesmo o período em que terá 

começado esta terrível dissociação, aludindo à «geração de trinta anos em 1987», que 

tenta ser «independente dos “independentes”», descrevendo mesmo uma «nova 

mentalidade que […] passava por formas de trabalho menos comprometidas tanto 

ideológica como esteticamente (vaga do “free-lancismo”), pela procura de repertórios 

«mais» contemporâneos e pela adopção de vias alternativas de trabalhos mais 

individualizados […] que possibilitassem reconhecimento público e sucesso individual 

ou, pelo menos, minorassem a precariedade da oferta de trabalho […]». (VASQUES 

2013: 3) 

Cada um por si e todos contra todos. Talvez seja esta uma expressão adequada para 

caracterizar uma mentalidade que começou a privilegiar o percurso individual em 

detrimento de uma procura de trabalho em colectivo. E agora, numa espécie de 

catastrófico apogeu desse espírito, estamos a colher os frutos desse momento em que a 
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relação entre estética e ideologia deixou de ser importante. Apenas a consciência dessa 

relação poderia – pode – garantir uma produção artística livre. Como poderá alguém ser 

livre se não tiver consciência da diferença entre um discurso feito para se adequar às 

circunstâncias possíveis – por exemplo, para garantir que se tem trabalho –, ou um 

discurso que parte do desejo de expressão individual ou colectiva, que não está disposto 

a ceder perante as condições que lhe tentam impor. No fundo, trata-se da diferença 

entre garantir a sobrevivência e abdicar da liberdade, ou optar pela liberdade e arriscar 

sofrer as consequências desse gesto radical. Talvez a dissociação entre estética e 

ideologia venha da necessidade de tirar da consciência a sensação de que aquilo que se 

está a fazer não está de acordo com ideais muito nobres. Talvez venha da derrota que 

hoje se sente quando as ideias, os princípios, valores, ideais parecem perder quase todas 

as batalhas com o real. Provavelmente sempre foi e sempre será assim. Mas também é 

verdade que, ciclicamente, parece surgir uma vontade quixotesca de moldar o mundo a 

partir dos ideais. E, por vezes, o mundo muda mesmo. No caso do teatro português, a 

25 de Abril de 1974 tudo mudou – embora a mudança se tenha devido principalmente 

às circunstâncias em que Portugal ficou depois da Revolução. No capítulo que Luiz 

Francisco Rebello dedica ao teatro depois de 25 de Abril, na sua Breve História do 

Teatro Português, é fácil perceber a vitalidade da tal actividade “selvagem” que tinha 

surgido em força, mas também a ausência de uma política global para o sector, como se 

pode verificar no seguinte parágrafo:  

«o país (e o teatro) saíam de um longo túnel de quase meio século, e 

ambos procuravam ansiosamente redescobrir a sua identidade. Daí, a 

pluralidade de caminhos trilhados pelos diversos grupos e companhias, as 

rupturas verificadas ao nível da escrita e da produção teatral, a 

reformulação das relações entre o teatro e o público, […] tudo isto apesar 

da indefinição de uma política global para o sector, substituída por uma 

série de decisões e medidas aleatórias, quando não arbitrárias e 

discriminativas, contradizendo por vezes expressas imposições 

constitucionais.» (REBELLO 2000: 158) 

Tal como na altura, hoje volta a parecer que em vez de uma política global, existe 

apenas «uma série de decisões e medidas aleatórias, quando não arbitrárias e 

discriminativas» (idem, ibidem), só que desta vez, quando Luis Miguel Cintra voltou ao 

tão perturbador documento do passado, ninguém parece ter sonhado com a 

possibilidade de o próprio sector reclamar para si a determinação daquilo que o rege. 

Todos parecem recear assumir alguma coisa colectivamente, talvez por parecer sempre 

que qualquer passo nesse sentido faria com que imperasse a lei do mais forte – e que 
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poucas pessoas ditassem, de igual forma, quais devem ser os parâmetros estéticos e 

ideológicos a seguir pelos outros, criando um mundo inteiro à sua imagem. A única 

possibilidade de criar um movimento suficientemente forte talvez esteja numa luta 

colectiva a favor de uma abolição de tais parâmetros. Mas o problema é que uma 

abolição destes parâmetros no caso do teatro implica repensar, a um nível mais global, 

toda a política cultural no nosso país. São pensamentos como estes que vão sendo 

desenhados nas entrelinhas do que vai sendo dito naquele dia de encontro, na Casa da 

Cerca, sem que ninguém expresse de forma muito directa o que quer dizer, o que 

receia, o que deseja. Todos desejam mais dinheiro para o teatro. Alguns acham que 

seria bom encontrarem-se mais vezes, discutirem, gritarem até, se for caso disso. 

Outros ficam num silêncio preocupado e preocupante. A palavra vai passando de 

microfone em microfone, de voz em voz, enquanto ao longe os barcos vão fazendo 

percursos vagarosos entre Lisboa e Cacilhas. Ao longe a realidade é mais lenta; até os 

aviões demoram a atravessar o céu sobre a ponte 25 de Abril e a descerem por aquela 

linha entre Monsanto e o Alto de São João, enquanto levantam preguiçosamente o nariz 

para a pista 03/21 do Aeroporto da Portela. Alguém abre a janela que enquadra esta 

lenta paisagem e entra pela sala uma brisa que vem amenizar a discussão.  

O documento continua nas mãos de muitos dos presentes, que de vez em quando 

voltam a olhar para baixo e a reparar em um ou outro ponto, quando a linha de 

raciocínio de um dos convidados à mesa vai deambulando sem direcção aparente. Dos 

vários pontos propostos naquela contraposição ao projecto de lei do teatro, há um que 

me volta agora a chamar a atenção por declarar «que a democracia interna das 

companhias seja garantia da sua independência estética e ideológica – sendo as linhas 

programáticas traçadas pela assembleia de companhia que nomeará os seus cargos 

directivos, executivos, etc.» (Anexo p. 114). Garantia da independência estética e 

ideológica. Aí está o centro de tudo, penso agora, enquanto me apercebo que identificar 

o centro de tudo não é assim tão importante. Um país que garanta aos artistas essa 

independência estética e ideológica seria uma espécie de paraíso. Ou seja, um país que 

garantisse o financiamento às actividades artísticas sem pedir nada em troca que não 

trabalho. Mas aí surge desde logo um outro problema ainda mais complicado que é a 

definição do que é ou não é um trabalho artístico. Porque nesse paraíso hipotético, com 

toda a formação artística que tem surgido, entre o ensino público e privado, mais todos 

os curiosos e autodidactas – e com recursos limitados, porque os recursos são sempre 
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limitados –, mais uma vez teriam de ser estabelecidos critérios para decidir quem teria 

acesso ao financiamento, e aos meios, e quem ficaria de fora. E o paraíso rapidamente 

se transformaria em inferno, por implicar uma guerra aberta para ganhar o poder, numa 

disputa em que a tal independência estética e ideológica passa a ser uma miragem, 

como também o é agora. E aí volta a frustrante constatação de que talvez não valha a 

pena lutar demasiado por uma ideia que parece inalcançável na realidade. Na Casa da 

Cerca, sentado na última fila, frente a frente com Luis Miguel Cintra mas praticamente 

escondido por detrás de várias cabeças que mudam de posição com mais frequência 

agora que já passou algum tempo, reparo que alguém dobra o documento sem cuidado 

nenhum. Alguém que desistiu daquelas ideias e provavelmente da discussão. Como se o 

passado não pudesse invadir o presente para alterar o futuro. Mas pode, penso eu na 

altura e agora também, pode. As ideias podem ser resgatadas e repensadas hoje, se 

nessa deslocação para o momento presente entrarem em diálogo com as circunstâncias 

de uma forma produtiva. Por isso preocupo-me em manter o documento intacto, para 

que mais tarde o possa vir a redescobrir e a ter de me confrontar com as ideias que 

carrega. São ideias importantes, preciosas, porque nos lembram do que acontece 

quando nos libertamos de um regime opressor – o desejo incontrolável de liberdade 

permitiu a estes homens e mulheres do teatro português pensar que uma das coisas mais 

importantes a garantir seria a liberdade de expressão, a liberdade de escolha no 

repertório e em todas as opções estéticas e ideológicas. E talvez aconteça que todos os 

regimes acabem por se tornar opressores, uma vez que o objectivo de quem adquire 

poder parece ser sempre manter o poder. E para se garantir a manutenção do poder é 

preciso ter cada vez mais poder. O teatro, enquanto sector de actividade, acaba por ser 

quase sempre a favor ou contra quem detém o poder. Na sua história, existem inúmeros 

exemplos de como esta relação sempre foi muito próxima, dinâmica e complexa. Como 

se o teatro pudesse ser ora vigilante, ora bastião do poder, numa relação de eterna 

interdependência: a Tragédia Grega e a polis, Louis XIV e Molière, Shakespeare e a 

Rainha Isabel I, Gil Vicente e a corte, Brecht e Piscator e as ideias marxistas. E, como 

já vimos, a intenção de discutir os pressupostos da actividade teatral acabar por 

implicar discutir os pressupostos mais amplos da política cultural e, em última 

instância, também os pressupostos da organização da vida em sociedade.  

O encontro na Casa da Cerca continua, imperturbável. Porém, com a passagem do 

tempo, os corpos começam a agitar-se nas cadeiras. Não houve nenhum intervalo, dada 
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a intensidade da conversa. Importa novamente dar atenção ao documento, agora já 

quase no final:  

Sendo uma necessidade imperiosa a criação de um organismo que “promova e 

coordene a actividade teatral” cremos que é aos órgãos de produção – células 

representativas de todos os sectores verdadeiramente empenhados na prática 

teatral – que compete a delimitação da sua própria actividade, sem que o Instituto 

Português de Teatro possa ameaçar tornar-se num organismo centralizador, 

autoritário e burocrático. (Anexo p. 114) 

De facto, quem melhor para delimitar a sua actividade do que quem a pratica? Quem 

conhece mais detalhadamente o que é a prática teatral do que quem faz ou quer fazer 

teatro? A enorme separação entre quem detém o poder de delimitar a actividade teatral 

e quem a desenvolve na realidade prática, é certamente um dos principais problemas 

das políticas culturais. É que a definição estética e ideológica de um projecto artístico 

está directamente relacionada com o conhecimento da realidade contextual que o 

enquadra. Cada projecto artístico parte de uma tensão entre as ideias e a realidade 

prática com que depara, tendo em conta as características concretas de quem faz parte 

da equipa, o espaço em que vai ser desenvolvido, o contexto socio-económico em que 

se insere, etc.. Isto faz com que uma estrutura que resida longe de Lisboa, por exemplo, 

tenha uma missão necessariamente diferente de uma que trabalhe na capital. No 

entanto, a definição das políticas culturais – pelo menos a partir da análise possível dos 

regulamentos de acesso a financiamento (pp. 35-36) – é igual para todos, igual para o 

que é diferente. Para incentivar uma verdadeira diversidade seria necessário estimular a 

prática da referida independência estética e ideológica, para que cada projecto artístico 

pudesse encontrar a sua forma própria de fazer teatro, dentro do contexto particular em 

que escolhesse trabalhar. Na prática, seria uma política cultural para o teatro desenhada 

a partir das intenções dos artistas, estimulando a liberdade de criação, e não uma 

tentativa de condicionar a actividade a adaptar-se a quaisquer “prioridades 

estratégicas”.  

Aproxima-se a hora de almoço na Casa da Cerca. Um último discurso mais eriçado 

apela à necessidade de os artistas deixarem de ser apenas artistas e passarem à acção. 

Acção política, terrorista, tanto faz, o que é preciso é fazer qualquer coisa para as coisas 

mudarem. Alguma coisa é preciso fazer. Mas antes do almoço ninguém parece 

compreender exactamente o que será. Como nem todos podem ficar para a tarde, 

demoram-se comentários, trocas de olhares e despedidas. Eu também não posso ficar. 
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Mas enquanto esperam já por mim para voltar depressa para o Teatro Municipal 

Joaquim Benite, não posso deixar de observar este grupo improvável a desmobilizar. 

Quase todos fazem questão de ir cumprimentar Luis Miguel Cintra a sós. E quase todos 

levam consigo o documento. Saio à pressa e o meu exemplar continua impecável. No 

carro, guardo-o assim que posso dentro da mochila, com cuidado para os cantos das 

folhas não ficarem dobrados. No percurso fala-se do que acabou de acontecer, das 

conversas, de como não se chegou muito longe. Seria possível a conversa continuar a 

tarde inteira, e depois pela noite dentro, mas o percurso dura apenas cinco minutos e 

cada um tem as suas coisas para fazer. As ideias debatidas naquela manhã e as que 

estão contidas no documento que Luis Miguel Cintra resgatou, porém, não cabem em 

nenhuma conversa. Porque se coubessem em algum lado, isso significaria que podiam 

ser arrumadas de uma vez por todas. Deixadas para trás. As ideias vivas insistem em 

voltar ao confronto com a realidade, ultrapassam quaisquer barreiras que lhes sejam 

impostas. Não se deixam prender em textos ou dissertações, muito menos em 

regulamentos ou discursos eleitorais. Trouxe-as para aqui, mas também as levarei 

comigo enquanto parecerem tão importantes como me parecem agora. É preciso voltar 

a discutir os pressupostos da actividade teatral no nosso país. E não esperar que 

qualquer discussão solucione de vez os problemas. Porque não existem 

verdadeiramente problemas para resolver, mas sim condições que temos de gerir. 

Quando regressei ao Teatro Municipal Joaquim Benite, no dia 5 de Julho de 2014, fui 

escrever. E, nesse dia, não devo ter tido tempo para pensar como aquele enorme 

edifício azul provava como era possível as ideias ajudarem a construir a realidade.  

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

Conclusão 

 

«A cultura gosta de ser instrumentalizada pela economia», ouvi eu numa reunião (em 

Maio de 2014) com programadores, gestores culturais e outras pessoas com influência 

nas escolhas que são feitas ao nível da política cultural. Fiquei incomodado. Assim que 

pude intervir, contrapus que não me parecia que fosse verdade. Disseram-me que talvez 

não estivesse a falar do mesmo conceito de cultura. Provavelmente não estávamos, 

percebi de imediato. Decidi então focar as minhas objecções no facto de acharem que 

os artistas gostavam de ser “instrumentalizados” seja para o que for, desde que haja 

dinheiro. Expliquei que “gostar” talvez fosse o verbo errado. Algumas daquelas pessoas 

tinham falado, entre outras coisas, de como seria importante os actores serem 

incentivados a fazer animações de rua relacionadas com motivos de interesse turístico a 

nível local. O que me lembra agora a expressão que João Garcia Miguel utilizou 

durante um Colóquio na Esplanada, no Festival de Almada, para descrever a figura do 

artista, «ao mesmo tempo demoníaca e desejada, a que o poder recorre quando precisa 

de palhaços» (ANONe 2014: 2). Perante as minhas objecções, a resposta foi incisiva e 

obrigou-me a parar: se os artistas não gostam de ser instrumentalizados, então por que é 

que aceitam fazer tudo aquilo que pedimos, desde que sejam pagos para tal?  

Só agora, ao recuperar este pequeno episódio de memória, me apercebo de como os 

artistas estão cercados – pelo menos os que desejam fazer da arte um serviço público, 

como desejaram as companhias do Teatro Independente. Em relação ao financiamento, 

já vimos como tudo está preparado para condicionar as escolhas estéticas e ideológicas, 

através de regulamentos que interferem na garantia de independência (ao nível dessas 

escolhas), ou através de decisões que podem ser arbitrárias por parte de quem os aplica. 

A garantia de independência estética e ideológica que, valerá a pena recordar, há 

quarenta anos parecia tão importante. Mas como se não bastasse tentar condicionar a 

criação artística a montante, também acabou por acontecer um fenómeno que permite 

controlar o fluxo a jusante – com o surgimento da figura do programador cultural, que 

já referi anteriormente
15

. Cláudia Madeira refere este potencial de influência dos 

programadores no seu já citado Novos Notáveis: Os Programadores Culturais:  

                                                             
15

 Cf. supra p. 58. 
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O facto de existir (ou poder existir) uma influência “impositiva” de conteúdos, 

autores, etc., por parte dos programadores sobre a esfera de criação, faz com que 

estes profissionais surjam com um papel eminentemente activo no processo de 

definição do que é arte, assumindo, para além de uma função de gatekeeping – 

julgamento acerca da admissão de pessoas ou trabalho artístico no campo cultural 

–, a função de decision chain. Isto acontece quando processa transformações no 

próprio processo criativo, desde a ideia criativa até ao produto final. Desta forma, 

o papel do programador cultural pode ser, para a esfera da criação, quer inibidor e 

delimitador da criatividade artística, quer habilitador da mesma. (MADEIRA 

2002: 104) 

Tendo em conta que a grande maioria dos programadores culturais é contratada por 

entidades públicas (ou com uma relação muito estreita com o poder político) – os 

cineteatros, por exemplo, são quase todos propriedade dos municípios –, é fácil de 

verificar como o cerco vai apertando sobre os artistas e a possibilidade de se 

expressarem em liberdade, caso dependam de financiamento público, ou da garantia de 

que o que produzem entra na programação dos espaços públicos. Em todo o caso, a arte 

fica sempre sujeita às decisões de ordem política e, como a política, essa sim, parece 

gostar de ser instrumentalizada pela economia, ficam os artistas reféns da economia 

toda poderosa. Mas qual será o conceito de economia aconselhado para quem toma 

decisões políticas? Desta vez prefiro assegurar-me de que se trata efectivamente do 

mesmo conceito, portanto o melhor será recorrer a um dos vários estudos 

encomendados pelo Governo
16

, mais concretamente o Gabinete de Estratégia, 

Planeamento e Avaliação Culturais do Secretário de Estado da Cultura. O estudo a que 

me vou referir em seguida tem o apropriado título de Cultura e Desenvolvimento: Um 

Guia Para os Decisores, de autoria do Gabinete de Análise Económica – GANEC. Este 

estudo prefere não arriscar uma definição própria preferindo recorrer à «famosa 

definição de economia que nos é dada por Robbins», que entende economia como a 

«ciência que estuda o comportamento humano como uma relação entre finalidades e 

recursos escassos que possuem usos alternativos» (TAVARES 2014: 20). Um pouco 

mais à frente, numa explicitação dos usos alternativos que podem ser dados aos 

recursos escassos, avança o mesmo que:  

                                                             
16

 Estes estudos foram encomendados para servirem de orientação estratégica até 2020 e estão 

disponíveis no sítio do Governo de Portugal: www.portugal.gov.pt. Os outros títulos disponíveis são: A 

Cultura e a Criatividade na Internacionalização da Economia Portuguesa; Criação de Instrumentos 

Financeiros para Financiamento do Investimento na Cultura, Património e Indústrias Culturais e 

Criativas; Fundos Estruturais e Cultura no Período 2000-2020; Mapear os Recursos, Levantamento da 

Legislação, Caracterização dos Atores, Comparação Internacional; Cooperação Territorial Europeia e 

Cultura; Cultura, Formação e Cidadania. 
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Existem várias maneiras de atribuir meios a finalidades. Uma vez que estas 

últimas são variadas e potencialmente ilimitadas, a principal questão económica e 

política passa a consistir em saber como escolher entre as alternativas. Essa 

escolha pode ter lugar no mercado, caracterizado pela presença de uma 

determinada distribuição inicial de riqueza, e pelo comércio livre, através do uso 

de preços. No entanto, estas escolhas também podem ser realizadas pelos sistemas 

políticos. No caso de democracias com sufrágio universal, podem ser feitas através 

da atribuição prévia de um voto por pessoa e de eleições livres e justas que 

produzam uma maioria, após um debate entre plataformas partidárias 

concorrentes. (TAVARES 2014: 21) 

Detenho-me em «a principal questão económica e política passa a consistir em saber 

como escolher entre as alternativas». Mas será que este “saber como escolher” fica 

resolvido com meia dúzia de estudos? Um pouco mais à frente, o mesmo estudo cita o 

conceito de cultura como bolha, segundo Cozzi:   

O valor de mercado da cultura, dada a sua natureza de bem público, é facilmente 

relacionado com a ideia de bolha, ou seja, possíveis situações em que o valor 

atribuído a um ativo ou objeto tem muito pouca relação com a soma dos 

benefícios presentes e futuros que esse objeto ou ativo proporcionará. Trata-se de 

uma valorização que não está diretamente relacionada com o valor da cultura para 

o presente, mas antes com o valor da cultura para as futuras gerações. (TAVARES 

2014: 4) 

E aqui começa a ser mais perceptível que esta tentativa de instrumentalização da cultura 

pela política e economia está directamente relacionada com a ideia de escolher apenas 

aquilo que possa trazer benefícios (pergunto-me se aos próprios ou a todos os cidadãos) 

– não necessariamente no presente, mas pelo menos no futuro. No entanto, fica sempre 

por explicar como é que se pode saber, no presente, que a aposta no futuro é a aposta 

correcta. Por mais pretensamente científica que seja a abordagem sugerida a quem vá 

tomar decisões – recordo que este documento tem o subtítulo de Guia Para os 

Decisores –, existe uma manifesta defesa de um controle apertado sobre o que será que 

vai ou não vai acabar por representar um benefício para as futuras gerações. E o que 

acaba por acontecer, no fundo, é que estes decisores tomam as suas decisões de uma 

maneira muito mais arbitrária e subjectiva – sob a influência dos múltiplos interesses 

que, inevitavelmente, pressionam tais decisões –, do que alguma vez seria desejável 

numa democracia. Sobretudo porque estes decisores só raramente são indivíduos que 

fazem parte do grupo de pessoas que se dedica a produzir cultura. E assim se 

compreende melhor o documento de 1975 que Luis Miguel Cintra quis discutir com 

pessoas que, como ele, desenvolvem actividade teatral no nosso país, em que era 

evidente a vontade de que os decisores fossem os próprios envolvidos, e não entidades 
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ou pessoas exteriores, que claramente não compreendem uma componente essencial da 

actividade artística feita em liberdade – o risco.  

Um outro estudo que já referi em nota de rodapé – Estudo Sobre os Apoios Financeiros 

Directos Concedidos pela Direcção Geral das Artes às Actividades Artísticas (Apoios 

Bienais 2011 e Quadrienais 2009) – afirma que «a importância dos apoios públicos 

permanece fundamental para a manutenção das estruturas que estudámos», referindo-se 

a vinte estruturas com apoio quadrienal e três com apoio bienal (SANTOS & 

MOREIRA 2013: 22). O mesmo estudo refere ainda que «o sistema económico-

financeiro e de gestão dominante foi criado e pensado segundo o modelo industrial» e 

explica que, entre os vários modelos alternativos existentes, «as gradações e 

possibilidades são muitas e requerem (é consensual em todos os países, apesar dos 

diferentes desenvolvimentos) mais e melhor informação de base.» (SANTOS & 

MOREIRA 2013: 18). Mas para existir «mais e melhor informação de base» é urgente 

uma reaproximação entre o Estado e os criadores. No entanto, esta reaproximação 

deveria partir do pressuposto de que os apoios que o Estado dá aos criadores servem 

para estimular uma arte criada em liberdade, e não os ditames de um «sistema 

económico-financeiro [...] criado e pensado segundo o modelo industrial», que os 

próprios autores deste estudo parecem considerar desadequado para pensar as 

actividades culturais. A lógica do financiamento público às artes parte, justamente, de 

permitir que os artistas corram os riscos que outras actividades não podem correr, pois 

só dessa forma será possível produzirem uma arte viva e livre. Porém, esta ideia tem 

sido subvertida, tanto pelo Estado, que tem, como já vimos, várias formas de controlar 

o output dos artistas, como pelos próprios artistas, que demasiadas vezes parecem 

dispostos a ceder perante as imposições de quem os financia.  

Um grupo de actores junta-se a um encenador, a um dramaturgista ou a um autor, a 

técnicos, enfim, todas as pessoas necessárias para se fazer um espectáculo. Tomam as 

suas decisões ideológicas e estéticas e começam a trabalhar. Mas como é que sabem, à 

partida, como vai ser o espectáculo que vão começar? E, sobretudo, como é que podem 

garantir que o resultado seja verdadeiramente benéfico (do ponto de vista imaterial) 

para os próprios, para os espectadores, e para as gerações futuras? A própria vontade de 

fazer um espectáculo surgirá, estou certo, de uma intuição de que o risco que se corre 

poderá acabar por compensar. Mas pode não ser esse o caso. O espectáculo pode falhar, 

pode não atingir aquilo a que se propôs inicialmente. A escolha dos actores, por 
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exemplo, pode revelar-se inadequada, podem existir interferências pessoais no trabalho, 

conflitos vários. Constrangimentos técnicos, constrangimentos exteriores à própria 

actividade – qualquer alteração grave na ordem social, por exemplo. Como é que se 

menoriza todos estes riscos? Por mais equações que se faça, o teatro é um trabalho que 

implica essa confiança na possibilidade de o efémero ficar registado na memória de 

quem o celebra em cena, e de quem escolhe assistir a essa celebração. Como é que se 

garante a perenidade do efémero? Como é que alguém pode ter a pretensão de que será 

através da transformação dos artistas em «palhaços do poder» (ANONe 2014: 2) que se 

garante, a curto, médio ou longo prazo, que estas actividades serão benéficas? Na 

verdade, a única coisa que se garante é que ficam ao serviço de alguma coisa que não 

da sua própria vontade de expressão. E isso parece-me perigosamente semelhante ao 

papel da censura, só que aplicado de uma forma menos ostensiva e, por isso, menos 

visível. Enquanto alguns se adaptam a esta realidade cada vez mais espartilhada, cada 

vez mais delimitada por estes estudos palavrosos que, em essência, acabam apenas por 

legimitar que as decisões continuem nas mãos dos mesmos decisores, outros há que 

começam a perder a paciência, que começam a marcar encontros, reuniões secretas, 

conversas intermináveis. No limite, trata-se da vontade de devolver aos artistas a 

capacidade de intervir na sociedade, devolver-lhes a palavra e a possibilidade de a 

usarem para dizer aquilo que ninguém parece querer ouvir. Para que possam denunciar 

esta temível tendência para um regresso a uma sociedade menos livre.  

Sozinho ninguém conquista a liberdade. Não sei exactamente onde ouvi esta frase, mas 

tenho quase a certeza que foi num espectáculo de teatro. Hoje, tal como antes da 

Revolução de 25 de Abril de 1974, começa a despertar no silêncio um sentimento de 

que é urgente fazer alguma coisa. Quando começa a ser aceitável a ideia de que a 

cultura pode ser instrumentalizada pela economia ou pela política, soam todos os 

alarmes de quem se preocupa com a manutenção da liberdade. Basta ver a definição do 

verbo instrumentalizar no Dicionário da Língua Portuguesa 2008, da Porto Editora, 

para perceber que há razões para ficar atento: «usar como instrumento para atingir 

determinado fim». Ou seja, se a economia ou a política quiserem instrumentalizar a 

cultura, o que estão a fazer é a assumir que a cultura deve servir outros fins que não o 

seu próprio desenvolvimento. Claro que tudo está interligado, mas, como se pode ler na 

definição do dicionário, instrumentalizar sugere que alguma coisa é utilizada para 

outros fins que não os seus. Ora, se desejamos que exista um teatro de serviço público, 
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e que esse teatro tenha como fim ser um meio de expressão livre de condicionantes 

ideológicas e estéticas, é muito fácil chegar à conclusão que, a ser instrumentalizado, 

estará a servir outros fins que não o que lhe é próprio.  

Em 2013, Dario Fo manifestava o desejo de que fosse organizada uma grande expulsão 

dos artistas de teatro
17

. Uma grande expulsão pode parecer a resposta para os problemas 

da actividade teatral. O único problema é que essa expulsão violenta e repentina não 

parece estar em curso. Em vez disso, vai acontecendo esta lenta e subtil 

instrumentalização, que, pouco a pouco, vai sufocando o discurso de quem ainda tem 

alguma coisa para dizer. E o tempo vai passando. Esperar a expulsão equivale abdicar 

do primeiro passo. Se a luta pela liberdade implica voltar a travar uma batalha, quem é 

que decidirá avançar primeiro?  

Do silêncio começa a ouvir-se um burburinho que vai aumentando de volume. Quero 

que este ruído seja real, e não apenas o fruto da minha imaginação, ou da maneira como 

as palavras e as ideias se vão entrelaçando umas nas outras. Os grandes movimentos de 

ruptura começam na clandestinidade, penso. O pensamento livre é quase sempre 

incompatível com o discurso dominante. Discurso dominante. Que domina. Dou voltas 

e voltas e não consigo sair do mesmo sítio. Trata-se, no fundo, de um permanente jogo 

de poder. E não há forma de nos mantermos do lado de fora. E regressa o sonho de uma 

sociedade menos hierárquica, mais justa, mais humana. Mas para os sonhos se tornarem 

realidade é preciso torná-los realidade. O burburinho aumenta, agora já acompanhado 

pelo som de restolhar de corpos a erguerem-se e a começarem a caminhar. Não os vejo, 

mas sinto que se aproximam. Está escuro. O som rasga o negro véu como se de luz se 

tratasse. E aumenta de intensidade. Cada vez com mais corpo. Mais corpos, imagino eu, 

optimista. O som dos meus dedos no teclado não se distingue já do rumor que ocupa 

quase por completo o espaço ao meu redor. Continuo a escrever, cada vez com mais 

intensidade. Está quase. Quase. E quando o barulho se torna quase ensurdecedor, 

quando parece que consigo sentir a respiração ofegante de quem faz parte deste 

batalhão invisível que está pronto para passar à acção, faz-se silêncio. Tenho de parar 

de escrever para poder olhar para trás e ver quem acabou de chegar. Para poder 

finalmente passar das ideias e das palavras à realidade. Assim que acabar de escrever 

esta frase. 

                                                             
17

 Cf. supra p. 48. 
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